
2016- 2015السنة الجامعيــة : استعمـــال الزمن 

13: قالسداسي الرابع         : السنة الثانية LMDشـعبة الفلسفــة 
14.30سا13.0013.00/14.30/ سا 11.30سا10.00/11.30سا8.30/10التوقيت / اليوم 

)مح(مسيحية -فلسفة يهودية-األحد
بلعربي محمد.د

13:ق

)مح(فلسفة إسالمية -
وزار محمد.أ

13:ق

)تط (فلسفة إسالمية 
وزار محمد.أ

13:ق

)تط(مصادر فلسفية اإلثنين
بلعز نور الدين.أ

13:ق

حابل نذير.أ) مح(التاريخفلسفة : مادة اختيارية
13: ق

بلعربي .أ)مح(فلسفة الدين : مادة اختيارية
16:ق

فلســــــــفة التأويــــــــل فــــــــي العصــــــــر -
بلعربي محمد.د) تط(الوسيط   

13:ق

فلســــــفة التأويـــــــل فــــــي العصـــــــر الوســـــــيط   -الثالثاء
13:ق) مح(
غوزي مصطفى.د

)مح(تقنيات البحث الفلسفي -
بلقناديل عبد القادر.أ

13:ق

)تط(تقنيات البحث الفلسفي -
بلقناديل عبد القادر.أ

13:ق

الرمزيالمنطق -األربعاء
)مح(خير الدين .أ

13:ق

اللغة الفرنسية  
سيفي حياة.أ

13:ق

)تط(مسيحية -فلسفة يهودية-
13:ق

بلعربي محمد .د

)تط(المنطق الرمزي-الخميس
خير الدين .أ

13:ق

)مح(علم الكالم  -
دليل محمد بوزيان .د

13:ق

)تط(علم الكالم  -
دليل محمد بوزيان.د

13:ق



2016- 2015السنة الجامعيــة : استعمـــال الزمن 

14: قالسداسي السادس   :شعبة الفلسفة  السنة الثالثة  

/ اليوم 
التوقيت 

14.30/16.00سا13.00/14.30سا13.00/ سا 11.30سا10.00/11.30سا8.30/10

فالسفة العصر القديم و الوسيط -األحد
)مح(بن عيسى خيرة .أ

14:ق

فالسفة العصر القديم و الوسيط -
)تط(بن عيسى خيرة .أ

14:ق

)مح(فلسفة التاريخ -اإلثنين
عطار احمد.د

14:ق

14:قمصطفاوي:لغة انجليزية-

16:قأسعيدي منال:لغة فرنسية-
)تط(ابستمولوجيا -

حابل نذير .أ
14:ق

) تط(فلسفة اللغة-الثالثاء
غوزي مصطفى .د

14:ق

فلسفة اإللتزام-
)تط(حيمر حسين  .أ

14:ق

)تط(فلسفة التاريخ -
حيمر حسين .أ

14:ق

)مح(ابستمولوجيا -
حابل نذير .أ

14:ق

الفلسفة المقارنة-األربعاء
عياد أحمد.د

)مح (

الفلسفة المقارنة-
عياد أحمد.د

) تط(

غربية معاصرةفلسفة -
)مح(بودومة عبد القادر  .د

14:ق

فلسفة غربية معاصرة-
)تط(بودومة عبد القادر  .د

14:ق

)مح(تقنيات البحث -الخميس
سيب خير الدين.د

14:ق

) مح(فلسفة اللغة-
حيمر حسين .د

14:ق

فلسفة اإللتزام-
)مح(بن معمر خير الدين   .أ

14:ق



شـعبة الفلسفــة  
السداسي الثاني-فلسفة إسالمية وحضارة-السنة األولى ماستر 

/ اليوم 
التوقيت 

سا14.30/16.00سا13.00/14.30سا13.00/ سا 11.30سا10.00/11.30سا8.30/10

) مح(الثقافة ونظرياتها األحد
15:قعياد احمد.د

) مح(فلسفة الحضارة 
بلعز نور الدين  .أ

15:ق

مصطفاوي مصطفى .انجليزية أ-االثنين
16:ق

فكر عربي معاصر مح
15:الشيخ امحمد ق. أ

محمشكالت فلسفية
15:بلقناديل عبد القادر ق.أ

2تاريخ الفلسفة االسالمية تط ف-
16:قبوزياندليل محمد.د

2فكر عربي معاصر تط ف-الثالثاء
16:قالشيخ امحمد .أ

1فكر عربي معاصر تط ف-
15:ق الشيخ امحمد .أ

)مح(تقنيات البحث الفلسفي -
15:حابل نذير    ق.أ

01تط فمشكالت فلسفية -األربعاء
15:قغوزي مصطفى.د

تاريخ الفلسفة االسالمية مح
بن عيسى خيرة .أ

15:ق

02تط فمشكالت فلسفية -

15:خير الدين ق .أ
1تاريخ الفلسفة االسالمية تط ف-

16:قبن عيسى خيرة  .أ

15:سيفي حياة ق.فرنسية أ-

مغلط عبد القادر.أاعالم آلي الخميس
01فوج 

قاعة اإلعالم اآللي

مغلط عبد القادر.أإعالم آلي
02فوج 

قاعة اإلعالم اآللي

)مح(مذاهب فلسفية 
15:حيمر حسين ق.أ



2016- 2015السنة الجامعيــة :استعمـــال الزمن 
شـعبة الفلسفــة  

-السداسي الثاني-الفلسفة و التنوع الثقافي -السنة األولى ماستر 
/ اليوم 

التوقيت 
سا14.30/16.00سا13.00/14.30سا13.00/ سا 11.30سا10.00/11.30سا8.30/10

)تط(تقنيات البحث الفلسفي -األحد
عياد احمد.د

)تط(الفلسفة و الثقافات اإلسالمية -
وزار محمد .أ

17:ق

الفلسفة و الثقافات الغربية المعاصرة -
17:ق) مح(شوقي الزين .د

الفلسفة اإلفريقية تط 
بلعز نور الدين.أ

17:ق

اإلسالميةالفلسفة و الثقافات -االثنين
)مح(

وزار محمد .أ
17:ق

تاريخ الفن مح-
17:بلعز نور الدين ق.أ

تاريخ العلوم مح-
بوزيان دليل محمد .أ

17:ق

17:سعيدي ق.فرنسية أ-

الفلسفة االفريقية مح-الثالثاء
مونيس بخضرة . د

17:ق

الفلسفة اآلسيوية  تط -
مونيس بخضرة . د

17:ق

الفلسفة اآلسيوية  مح-األربعاء
مونيس بخضرة. د

17:ق

الفلسفة و الثقافات الغربية المعاصرة -
17:ق)تط (شوقي الزين .د

)مح(تقنيات البحث الفلسفي -الخميس
بوزيدي لحسن .أ


