
 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم الفلسفــة                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

   01فوج: ال                                                                                                          فلسفـــةالسنة الثانية  

 التوقياليـوم/ 9 ------ 8 10 ------ 9 11 -- 10 12 -- 11 13- 12 14 --- 13 15 ------ 14 16 ----- 15 17 ----- 16

          
 السبــــت

 

 مسيحية-فلسفة يهو 
 أ.شراد

 08مح. مد:

 مسيحية-فلسفة يهو
 أ.شراد

 08مح. مد:

 مسيحية-فلسفة يهو
 أ.شراد

 38تط   ق: 

منهجية البحث  
 الفلسفي

 أ.بن شريف

 08مح مد:

منهجية البحث 
 الفلسفي

 أ.بن شريف

 08مح مد:

 منهجية البحث
 الفلسفي

 أ.بن شريف
 37تط   ق: 

  
 األحــــــــد

 

 فلسفة إسالمية  
 أ.بلعقروز 

 08مح مد:

 فلسفة إسالمية
 أ.بلعقروز 

 08مح مد:

 فلسفة إسالمية  
 أ.خاصة

 38تط   ق: 

فلسفة التأويل في 
 العصر الوسيط

 أ.خنصالي

 06 مح  مد:

فلسفة التأويل في 
 العصر الوسيط

 أ.خنصالي

 06 مح  مد:

 
 االثنــــــين

 

فلسفة التأويل في   
 العصر الوسيذ

 أ.دموش

 42تط    ق: 

 لغة أجنبية
 أ.بليليطة

 42تط   ق: 

 فلسفة التاريخ 
 ا.بوعروري

 08 مح   مد:

 فلسفة التاريخ
 ا.بوعروري

 08 مح   مد:

 مصادر فلسفية
 أ.شبلي
 37تط   ق:

 منطق رمزي
 أ.قريسي

 37تط   ق: 

 الثـــــالثاء

 علم الكالم   
 أ.بن سراي

 35تط   ق:  

 علم الكالم 
 أ.بن سراي

 08 مح   مد:

 علم الكالم
 أ.بن سراي

 08 مح   مد:

 منطق رمزي
 أ.كربوش

 08 مح   مد:

 منطق رمزي
 أ.كربوش

 08 مح   مد:

 األربعاء

 الخميس         

 



 2دباغين سطيف عة محمد لمينجام 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم الفلسفــة                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

   02 األفواج:                                                                                       فلسفـــةالسنة الثانية  

 التوقياليـوم/ 9 ------ 8 10 ------ 9 11 – 10 12 -- 11 13- 12 14 --- 13 15 ------ 14 16 ----- 15 17 ----- 16

          
 السبــــت

 

 مسيحية-فلسفة يهو 
 أ.شراد

 08مح. مد:

 مسيحية-فلسفة يهو
 أ.شراد

 08مح. مد:

 فلسفة إسالمية 
 أ.فنقال

 38تط   ق: 

منهجية البحث 
 الفلسفي

 أ.بن شريف

 08مح مد:

منهجية البحث 
 الفلسفي

 أ.بن شريف

 08مح مد:

-يهو فلسفة
 مسيحية
 أ.كرام

 38تط   ق: 

منهجية البحث 
 الفلسفي

 أ.بن شريف

 38تط   ق: 

 
 األحــــــــد

 

 فلسفة إسالمية  
 أ.بلعقروز

 08مح مد:

 فلسفة إسالمية
 أ.بلعقروز

 08مح مد:

فلسفة التأويل في    
 العصر الوسيط

 أ.خنصالي

 06 مح  مد:

فلسفة التأويل في 
 العصر الوسيط

 أ.خنصالي

 06 مح  مد:

 
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية  
 أ.بليليطة

 36تط   ق: 

 فلسفة التأويل..
 أ.دموش

 36تط   ق: 

 فلسفة التاريخ 
 ا.بوعروري

 08 مح   مد:

 فلسفة التاريخ
 ا.بوعروري

 08 مح   مد:

 منطق رمزي
 أ.قريسي

 36تط   ق: 

 مصادر فلسفية
 أ.شبلي

 36تط   ق: 

 الثـــــالثاء

 علم الكالم  
 سرايأ.بن 

 38تط    ق: 

 علم الكالم  
 أ.بن سراي

 08 مح   مد:

 علم الكالم
 أ.بن سراي

 08 مح   مد:

 منطق رمزي
 أ.كربوش

 08 مح   مد:

 منطق رمزي
 أ.كربوش

 08 مح   مد:

 األربعاء

 الخميس         

 

 



 2معة محمد لمين دباغين سطيفاج

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم الفلسفــة                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

  03األفواج:                                                                                        فلسفـــةالسنة الثانية  

 التوقياليـوم/ 9 ------ 8 10 ------ 9 11 – 10 12 -- 11 13- 12 14 --- 13 15 ------ 14 16 ----- 15 17 ----- 16

          
 السبــــت

 

 مسيحية-فلسفة يهو 
 أ.شراد

 08مح. مد:

 مسيحية-فلسفة يهو
 أ.شراد

 08مح. مد:

 علم الكالم
 أ.فنقال

 39تط    ق: 

منهجية البحث  
 الفلسفي

 أ.بن شريف

 08مح مد:

منهجية البحث 
 الفلسفي

 أ.بن شريف

 08مح مد:

 فلسفة إسالمية
 أ.فنقال

 39تط   ق: 

-فلسفة يهو
 مسيحية

 كرامأ.
 39تط   ق: 

 
 األحــــــــد

 

 فلسفة إسالمية  
 أ.بلعقروز

 08مح مد:

 فلسفة إسالمية
 أ.بلعقروز

 08مح مد:

 فلسفة التأويل.. 
 أ.خنصالي

 38تط   ق: 

فلسفة التأويل في  
 العصر الوسيط

 أ.خنصالي

 06 مح  مد:

فلسفة التأويل في 
 العصر الوسيط

 أ.خنصالي

 06 مح  مد:

 
 االثنــــــين

 

 مصادر فلسفية  
 أ.شبلي

 41تط   ق: 

 منطق رمزي
 أ.قريسي

 41تط   ق: 

 فلسفة التاريخ 
 ا.بوعروري

 08 مح   مد:

 فلسفة التاريخ
 ا.بوعروري

 08 مح   مد:

 منهجية البحث 
 أ.حيدر
 41تط    ق: 

 لغة أجنبية
 أ.بليليطة

 41تط    ق: 

 الثـــــالثاء

 علم الكالم     
 أ.بن سراي

 08 مح   مد:

 علم الكالم
 أ.بن سراي

 08 مح   مد:

 منطق رمزي
 أ.كربوش

 08 مح   مد:

 منطق رمزي
 أ.كربوش

 08 مح   مد:

 األربعاء

 الخميس         

 



 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم الفلسفــة                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

  04األفواج:                                                                                        فلسفـــةالسنة الثانية  

 التوقياليـوم/ 9 ------ 8 10 ------ 9 11 -- 10 12 -- 11 13- 12 14 --- 13 15 ------ 14 16 ----- 15 17 ----- 16

          
 السبــــت

 

 مسيحية-فلسفة يهو 
 أ.شراد

 08مح. مد:

 مسيحية-فلسفة يهو
 أ.شراد

 08مح. مد:

-فلسفة يهو 
 مسيحية
 أ.كرام

 40تط   ق: 

منهجية البحث 
 الفلسفي

 أ.بن شريف

 08مح مد:

منهجية البحث 
 الفلسفي

 أ.بن شريف

 08مح مد:

   
 األحــــــــد

 

 فلسفة إسالمية  
 أ.بلعقروز

 08مح مد:

 فلسفة إسالمية
 أ.بلعقروز

 08مح مد:

 إسالمية فلسفة 
 أ.خاصة

 41تط   ق: 

 فلسفة التأويل ..
 أ.خنصالي

 41تط   ق: 

فلسفة التأويل في 
 العصر الوسيط

 أ.خنصالي

 06 مح  مد:

فلسفة التأويل في 
 العصر الوسيط

 أ.خنصالي

 06 مح  مد:

 
 االثنــــــين

 

 منطق رمزي  
 أ.قريسي

 43تط   ق: 

 مصادر فلسفية
 أ.شبلي

 43تط   ق: 

 التاريخفلسفة  
 ا.بوعروري

 08 مح   مد:

 فلسفة التاريخ
 ا.بوعروري

 08 مح   مد:

 لغة أجنبية
 أ.بليليطة
 43تط   ق: 

 منهجية البحث..
 أ.حيدر

 43تط   ق: 

 الثـــــالثاء

 علم الكالم    
 أ.بن سراي

 37تط    ق: 

 علم الكالم
 أ.بن سراي

 08 مح   مد:

 علم الكالم
 أ.بن سراي

 08 مح   مد:

 رمزيمنطق 
 أ.كربوش

 08 مح   مد:

 منطق رمزي
 أ.كربوش

 08 مح   مد:

 األربعاء

 الخميس         

 

 



 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم الفلسفة

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

 01الفوج:                                                                                      1السنة األولى                  فلسفة تطبيقية    ماستر

 17----16 16----15 15----14 14----13 13----12 12-----11 11------10 10------9 9-----8 اليوم/ التوقيت

          السبت
 فلسفة العلوم مشكالت األحــد

 أ.حربوش
 41مح    ق 

فلسفة العلوم 
 مشكالت
 أ.حربوش
 41مح    ق 

 احلجاج الفلسفي
 أ.زهري قوتال

 41مح   ق 

 فلسفة العلوم
 أ.حربوش

 41تط ق:

 فلسفة التاريخ 
 واحلضارة
 أ.سعودي
 37مح    ق 

 فلسفة التاريخ
 حلضارة

 أ.سعودي
 37مح    ق 

فلسفة التاريخ 
 حلضارة

 أ.سعودي
 37تط    ق 

 

 مصادر فلسفية  اإلثنين
 أ.زروخي
 37تط       ق

 تعليمية الفلسفة
 أ.قرواز
 37مح    ق: 

 الفلسفة تعليمية
 أ.قرواز
 37مح    ق: 

 مصادر فلسفية 
 أ.زروخي

 39مح   ق

 مصادر فلسفية
 أ.زروخي

 39مح    ق

  

 الدولة والنظم السياسية  الثالثاء
 أ.ركح   

 39تط    ق:

 لغة أجنبية
 أ.عمرية  

 39تط ق

 تعليمية الفلسفة
 طاهري حممدأ.

 39تط    ق: 

 الدولة والنظم السياسية 
 أ.ركح   

 45ق: مح    

الدولة والنظم 
 سياسية

 أ.ركح   
 45ق: مح    

  

 فكر جزائري األربعاء
 أ.عمرية 

 44مح  ق 

 فكر جزائري
 أ.عمرية 

 44مح  ق 

 احلجاج الفلسفي
 أ.زهري قوتال

 44مح    ق 

 احلجاج الفلسفي
 أ.كرمي كربوش

 44ق     تط

مسائل يف العدالة  
 والقانون
 أ.نصر اهلل

 44مح   ق: 

العدالة مسائل يف 
 والقانون
 أ.نصر اهلل

 44مح   ق: 

  



          الخميس
 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم الفلسفة

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

 01الفوج:                                                                                         1السنة األولى                  فلسفة عامة    ماستر

 17--16 16----15 15----14 14----13 13---12 12-----11 11------10 10------9 9-----8 اليوم/ التوقيت

          السبت
 احلجاج الفلسفي األحــد

 أ.قوتال
 42ق     مح

 منطق متعدد القيم
 أ.زهري قوتال

 42مح  ق

 فلسفة العلوم مشكالت
 أ.مرابطني

 42مح   ق

 فلسفة العلوم مشكالت
 مرابطنيأ.

 42مح   ق

 فلسفة العلوم مشكالت 
 أ.مرابطني

 42تط   ق

   

إشكالية  اإلثنين
 ف.غ.حديثة
 أ.بلعقروز

 40مح ق 

إشكالية 
 ف.غ.حديثة
 أ.بلعقروز

 40مح ق 

 إشكالية ف.غ.حديثة
 أ.بلعقروز

 40تط ق 

 تعليمية الفلسفة  
 أ.قرواز
 40مح    ق: 

 تعليمية الفلسفة
 أ.قرواز
 40مح    ق: 

  

 فكر جزائري الثالثاء
 أ.عمرية

 40مح ق

 فكر جزائري
 أ.عمرية

 40مح ق

 تعليمية الفلسفة
 طاهري حممدأ.

 40تط    ق: 

 لغة أجنبية
 أ. عمرية

 40تط  ق

 مصادر فلسفية 
 تونسي.أ

 40مح  ق

 مصادر فلسفية
 تونسي.أ

 40مح  ق

 مصادر فلسفية
 تونسي.أ

 40تط    ق

 

 احلجاج الفلسفي األربعاء
 أ.قوتال

 40ق     مح

 منطق متعدد القيم
 أ.زهري قوتال

 40مح  ق 

 احلجاج الفلسفي
 أ.كربوش

 40ق     مح

 فلسفة التاريخ واحلضارة
 أ.امليلود

 40تط  ق

 فلسفة التاريخ واحلضارة 
 أ.امليلود

 40مح  ق

 فلسفة التاريخ واحلضارة
 أ.امليلود

 40مح  ق

  

          الخميس



 


