
2لمین دباغین الھضاب سطیفدمحمجامعة

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

الفلسفةقسم 

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

األول: الفوجفلســفــــــــــةالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم الكالم

عنیات. أ
35: تط        ق

علم الكالم
عنیات. أ
03:مدمح

منھجیة البحث فلسفي
مححمان              . أ

06:مد

الرمزيالمنطق 
غریسي. أ
04: مدمح

رمزيالمنطق ال
غریسي. أ

30: قتط        
األحــــــــــد

فلسفة یھودیة
شراد. أ
03:مدمح

فلسفة یھودیة
شراد. أ

35: قتط
االثنـــــــین

سالمیةإفلسفة 
بوسكرة. أ

35: قتط

منھجیة البحث فلسفي
حمان              تط . أ

35: ق

الثــــــالثاء

مصادر فلسفیة
میلود. أ

37: تط         ق

فلسفة مسیحیة
تونسي. أ

37: تط          ق

فلسفة اسالمیة
خاصة. أ

01:مدمح

فلسفة الحضارة
شبلي. أ
02:مدمح

األربـــــعاء

لغة أجنبیة
بلیلیطة. أ

37: قتط

فلسفة مسیحیة
تونسي. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2لمین دباغین الھضاب سطیفدمحمجامعة

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم الفلسفة

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

لثانـــــــي    ا: الفوجفلســفــــــــــةالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم الكالم

عنیات. أ
03:مدمح

مدارس فلسفیة یونانیة
شبلي. أ

06:مدمح

الرمزيالمنطق 
غریسي. أ

04: مح        مد

مصادر فلسفیة
شبلي. أ

31: تط         ق
األحــــــــــد

المنطق الرمزي
غریسي. أ

38: قتط        

فلسفة یھودیة
شراد. أ
03:مدمح

االثنـــــــین

منھجیة البحث فلسفي
تط حمان        . أ

36: ق

فلسفة یھودیة
شراد. أ

35: تط       ق

فلسفة مسیحیة
بوعروري. أ

35:تط          ق

الثــــــالثاء

الكالمعلم 
بوعریري. أ

38: تط        ق

سالمیةإفلسفة 
خاصة. أ

38: قتط

فلسفة اسالمیة
خاصة. أ

01:مدمح

فلسفة الحضارة
شبلي. أ
02:مدمح

األربـــــعاء

لغة أجنبیة
بلیلیطة. أ
78: قتط

فلسفة مسیحیة
تونسي. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2لمین دباغین الھضاب سطیفدمحمجامعة

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم الفلسفة

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

لثالـــــــث    ا: الفوجفلســفــــــــــةالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم الكالم

عنیات. أ
03:مدمح

مدارس فلسفیة یونانیة
شبلي. أ

06:مدمح

المنطق الرمزي
غریسي. أ

38: قتط        

الرمزيالمنطق 
غریسي. أ

04: مح        مد
األحــــــــــد

علم الكالم
فنقال. أ

30: تط        ق

فلسفة یھودیة
فنقال. أ

37: تط       ق

فلسفة یھودیة
شراد. أ
03:مدمح

االثنـــــــین

سالمیةإفلسفة 
بوسكرة. أ

36: قتط

منھجیة البحث فلسفي
حمان              تط . أ

37: ق

الثــــــالثاء

أجنبیةلغة
بلیلیطة. أ

38: قتط

مصادر فلسفیة
شبلي. أ

16: تط         ق

فلسفة اسالمیة
خاصة. أ

01:مدمح

فلسفة الحضارة
شبلي. أ
02:مدمح

األربـــــعاء

فلسفة مسیحیة
تونسي. أ

38: تط          ق

فلسفة مسیحیة
تونسي. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2لمین دباغین الھضاب سطیفدمحمجامعة

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم الفلسفة

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

لرابـــــــع    ا: الفوجفلســفــــــــــةالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم الكالم

عنیات. أ
03:مدمح

مدارس فلسفیة یونانیة
شبلي. أ

06:مدمح

مصادر فلسفیة
شبلي. أ

40: تط         ق

الرمزيالمنطق 
غریسي. أ

04: مح        مد
األحــــــــــد

فلسفة یھودیة
شراد. أ
03:مدمح

المنطق الرمزي
غریسي. أ

36: قتط        
االثنـــــــین

منھجیة البحث فلسفي
بوسكرة. أ

35: تط          ق

علم الكالم
بوعریري. أ

38: تط        ق

فلسفة یھودیة
شراد. أ

38: تط       ق

الثــــــالثاء

أجنبیةلغة
بلیلیطة. أ

36: قتط

سالمیةإفلسفة 
بوسكرة. أ

36: قتط

فلسفة اسالمیة
خاصة. أ

01:مدمح

فلسفة الحضارة
شبلي. أ
02:مدمح

األربـــــعاء

فلسفة مسیحیة
تونسي. أ
04:مدمح

فلسفة مسیحیة
تونسي. أ

37: تط          ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2لمین دباغین الھضاب سطیفدمحمجامعة

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم الفلسفة

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول    ا: الفوجفلســفــــــــــةالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لغة أجنبیة

بلھوشات. أ
37: قتط

مخاطر المخدرات
نصرهللا. أ

36: تط      ق

فلسفة غربیة معاصرة
عمور. أ

03:قمح
األحــــــــــد

الفلسفة والبیوتیقا
فنقال. أ

04:قمح

معاصرةمناھج فلسفة 
خنصالي. أ

19: تط          ق

معاصرةفلسفة غربیة 
عمور. أ

37: تط          ق

مناھج فلسفة معاصرة
خنصالي. أ
04:قمح

االثنـــــــین

الفلسفة والیومي
سعودي. أ
04:قمح

فلسفة الجمال
دموش. أ
04:قمح

فكر عربي معاصر
بوطغان. أ

28: تط       ق

فكر عربي معاصر
بوطغان. أ
03:قمح

الثــــــالثاء

فلسفة العلوم
بن ولھة. أ

38: تط      ق

تعلیمیة الفلسفة
علیوة. أ
03:ممح

تعلیمیة الفلسفة
علیوة. أ

35: تط       ق

فلسفة الجمال
دموش. أ

37: تط       ق

الفلسفة العلوم
بن وھلة. أ
05:قمح

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2لمین دباغین الھضاب سطیفدمحمجامعة

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم الفلسفة

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

لثانــــــي   ا: الفوجفلســفــــــــــةالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
مخاطر المخدرات

نصرهللا. أ
38: تط      ق

لغة أجنبیة
بلھوشات. أ

37: قتط

فلسفة غربیة معاصرة
عمور. أ

03:قمح

معاصرةفلسفة غربیة 
عمور. أ

35: تط          ق

تعلیمیة الفلسفة
مرابطین. أ

35: تط      ق
األحــــــــــد

الفلسفة والبیوتیقا
فنقال. أ

04:قمح

معاصرةمناھج فلسفة 
خنصالي. أ

36: تط          ق

مناھج فلسفة معاصرة
خنصالي. أ
04:قمح

االثنـــــــین

الفلسفة والیومي
سعودي. أ
04:قمح

فلسفة الجمال
دموش. أ
04:قمح

فلسفة الجمال
دموش. أ

10: تط       ق

فكر عربي معاصر
بوطغان. أ
03:قمح

الثــــــالثاء

تعلیمیة الفلسفة
علیوة. أ
03:ممح

فكر عربي معاصر
بوطغان. أ

39: تط       ق

فلسفة العلوم
بن ولھة. أ

38: تط        ق

الفلسفة العلوم
وھلةبن . أ
05:قمح

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2لمین دباغین الھضاب سطیفدمحمجامعة

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم الفلسفة

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

لثالـــــث   ا: الفوجفلســفــــــــــةالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
مخاطر المخدرات

نصرهللا. أ
35: تط      ق

فلسفة غربیة معاصرة
عمور. أ

03:قمح

تعلیمیة الفلسفة
مرابطین. أ

04: تط      ق

معاصرةفلسفة غربیة 
عمور. أ

37: قتط
األحــــــــــد

الفلسفة والبیوتیقا
فنقال. أ

04:قمح

لغة أجنبیة
بلھوشات. أ
39: قتط

مناھج فلسفة معاصرة
خنصالي. أ
04:قمح

االثنـــــــین

الفلسفة والیومي
سعودي. أ
04:قمح

فلسفة الجمال
دموش. أ

38: تط       ق

فلسفة الجمال
دموش. أ
04:قمح

فكر عربي معاصر
بوطغان. أ
03:قمح

معاصرةمناھج فلسفة 
خنصالي. أ

04: تط          ق

الثــــــالثاء

تعلیمیة الفلسفة
علیوة. أ
03:ممح

فلسفة العلوم
بن ولھة. أ

27: تط        ق

فكر عربي معاصر
بوطغان. أ
36: قتط

الفلسفة العلوم
بن وھلة. أ
05:قمح

األربـــــعاء

الخـمـیــس
التعلیم والتقییمرئیس مصلحة 

خلفة. ن



2لمین دباغین الھضاب سطیفدمحمجامعة

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

الفلسفةقسم 

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجفلسفـة عامـــة1ماســـترالسنة األولى        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
مشكالت في فلسفة 

العلوم
مرابطین. أ

12: تط          ق

مشكالت في فلسفة 
العلوم

مرابطین. أ
41: قمخ

األحــــــــــد

اشكالیة فلسفة التاریخ
بلعقروز. أ

40: تط          ق

اشكالیة فلسفة التاریخ
بلعقروز. أ
40:قمح

فكر جزائري
عمیرة. أ
38:قمح

نصوص فلسفیة بلغة 
أجنبیة

عمیرة. أ
37: تط          ق

االثنـــــــین

مصادر فلسفیة
زروخي. أ
41: قتط

مصادر فلسفیة
زروخي. أ
40:قمح

الحجاج الفلسفي
قوتال. أ

36: قتط

الحجاج الفلسفي
قوتال. أ

36:قمح
الثــــــالثاء

إشكالیة فلسفة التاریخ
میلود. أ

35: تط       ق

إشكالیة فلسفة التاریخ
میلود. أ
35:قمح

تعلیمیة الفلسفة
قرواز. أ

41: تط       ق

تعلیمیة الفلسفة
قرواز. أ
39:قمح

متعدد القیمالمنطق 
قوتال. أ

39:قمح
األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2لمین دباغین الھضاب سطیفدمحمجامعة

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم الفلسفة

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجفلسفـة تطبیقیة1ماســـترالسنة األولى        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تعلیمیة الفلسفة

قرواز. أ
13: تط        ق

تعلیمیة الفلسفة
قرواز. أ
12:قمح

نصوص فلسفیة بلغة 
أجنبیة

عمیرة. أ
36: تط          ق

فكر جزائري
عمیرة. أ
36:قمح

األحــــــــــد

مصادر فلسفیة
زروخي. أ

27: تط        ق

مصادر فلسفیة
زروخي. أ

35: مح        ق

الحجاج الفلسفي
قوتال. أ

42: تط        ق

الحجاج الفلسفي
قوتال. أ
38:قمح

االثنـــــــین

فلسفة التاریخ والحضارة
سعودي. أ

38:قمح

والحضارةفلسفة التاریخ
سعودي. أ

37: تط          ق

فلسفة العلوم
حربوش. أ

41: تط       ق

فلسفة العلوم
حربوش. أ
40:قمح

الثــــــالثاء

مسائل في العدالة
ركح. أ

42: تط          ق

الدولة والنظم السیاسیة
ركح. أ

42: تط          ق

دولة والنظم السیاسیة
ركح. أ

35:قمح
األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن


