
 2018-2017السنة الجامعيــة : إستعمال الزمن 
 السداسي الثالث                                :                               السنة الثانية 13                            قاعة LMD s3          شـعبة الفلسفــة

/ اليوم 
 التوقيت 

 14:30/16:00 سا13.00/14.30   13.00/ سا 11.30 سا10.00/11.30 سا8.30/10

 (تط) مدارس فلسفية يونانية  األحد
 13 ق 2وزار ف 
 1عبدوسي ف  (تط)  منهجية  البحثالفلسفي
 14: ق

   (مح)   منهجية  البحثالفلسفي

 13: بلعز  ق.  أ
  2ف. ....أ (تط)الفلسفة اليونانية 
 13ق

 (تط) مدارس فلسفية يونانية
 14ق 1ف ..... 

 

 13ق1وزار ف . أ (تط) فكر شرقي اإلثنين
 14ق2بلعز ف. أ (تط) فكر شرقي

 (مح)  فكر شرقي
 13وزار   ق. أ

فلسفة ) المادة االختيارية
 13حابل ق . أ( مح )(التاريخ

 

  أبن دوخة     1ف   (تط) تاريخ العلم 
 14ق  

 (تط)المنطق التقليدي 
 13 ق2بن معمر ف .أ

 (مح)الفلسفة اليونانية  الثالثاء
 13بن عيسى ق . د

 عبدوسي. أ   (تط)  منهجية  البحثالفلسفي
 13:  ق2ف 
 1ف بن عيسى  . د(تط)الفلسفة اليونانية 

 13ق

 (تط)لغات أجنبية 
 14ق 1مرابط ف .أ

 (تط)لغات أجنبية 
 15ق 2 ف مرابط.أ

  
 

 (مح)المنطق التقليدي  األربعاء
 13بن معمر خير الدين ق.أ

  (مح) (فلسفة الدين) المادة االختيارية
   13ق بلعربي .د

 (مح) مدارس فلسفية يونانية
 13بن عيسى  ق. د

  
 

عياد ق  .   د2ف   (تط) تاريخ العلم الخميس 
13 

 (تط)المنطق التقليدي 
 13 ق1بن معمر ف .أ

  (مح) الفكر الخلدوني
 13عياد ق.د

 (مح)تاريخ العلم
   13دليل ق.  د

 

  



 2018-2017السنة الجامعيــة : استعمـــال الزمن 
 السداسي الخامس:             السنة الثالثة 14                      قاعة s5 LMDشـعبة الفلسفــة           

 

 

 16:00-14:30 سا13.00/14.30 سا13.00/ سا 11.30 سا10.00/11.30 سا8.30/10 التوقيت / اليوم 
 (مح)فكر عربي  حديث األحد

 عياد. د
 14ق 

 (مح)فلسفة الجمال 
 بلعز . أ

 14:ق

فلسفة  )مادة إختيارية 
حابل ق (  مح    ) (األخالق

14 

  

 (تط)فلسفة الجمال  اإلثنين
 بلعز . أ

 14: ق

 (مح )فلسفة العلوم 
 دليل. د

 14ق 

 (تط  )فلسفة العلوم 
 دليل. د

 14ق 

بن دوخة  (تط)فكر غربي  حديث
   14ق 

 

 

 (مح  )تعليمية الفلسفة  الثالثاء
 14غوزي ق . د

 (تط)تعليمية الفلسفة 
 14غوزيق . د

 (تط)مناهج الدراسات اإلستشراقية 
 14حيمر ق .د

 (تط)لغات أجنبية 
 مرابطق .أ

 

 

فلسفة )مادة إختيارية  األربعاء
بلعربي . د ( مح ) (السياسة 

 14ق 

 (مح)فكر غربي  حديث
 بن دوخة . أ

 14ق 

   

 (مح)مناهج فلسفية  حديثة الخميس
 14بودومةق .د

 

      (تط)مناهج فلسفية  حديثة
 ..……أ

    14ق 

 (مح )الحوكمة و أخالقيات المهنة 
 14زروقيق . د

  



 2018-2017السنة الجامعيــة : إستعمال الزمن 
 شعبة الفلسفة             السنة األولى ماستــر        السداسي األول                 فلسفة عربية و إسالمية

 

 

-14:30 سا13.00/14.30  سا13.00/ سا 11.30 سا10.00/11.30 سا8.30/10 التوقيت/ اليوم 
16:00 

الفرق الكالمية تط  األحد
 15شيخ ق .أ

 

  مح 1مصادر فلسفية
 15د غوزي ق 

تط 1نصوص فلسفية بلغة أجنبية
 15شوقي ق .د

 تط 1مصادر فلسفية
 15بلعز ق  . أ

 

 

  مح مناهج البحث الفلسفي اإلثنين
 15حابل ق .أ

مناهج البحث عند 
 15بلعز ق . مح أ.مفكرياإلسالم

 

  مح1مباحث الفلسفة اإلسالمية
 15وزار ق .أ

  تطمناهج البحث الفلسفي
 15حابلق .أ

 

 

 1مباحث الفلسفة اإلسالمية الثالثاء
 تط

 15ق ......... أ 

الفرق الكالمية مح  
 15 ق حيمر .د

 

   

 مح1فكر جزائري األربعاء
 15مونيس ق  .أ

 مح1الحجاج الفلسفي
 15بلقناديل ق .أ

 تط1الحجاج الفلسفي
 15بلقناديل ق .أ

  

  مح 1مشكالت فلسفة العلوم  الخميس
 15دليل ق . د

  تط1مشكالت فلسفة العلوم
 15حيمر  ق . د

  
 



 2018-2017السنة الجامعيــة : إستعمـــال الزمن 
 شعبة الفلسفة  السنة األولى ماستــر السداسي األولفلسفة غربية حديثة و معاصرة

 

/ اليوم 
 التوقيت

-14:30 سا13.00/14.30  سا13.00/ سا 11.30 سا10.00/11.30 سا8.30/10
16:00 

األنساق الفلسفية  األحد
 مح1الحديثة

 16غوزي ق. د

  تط1األنساق الفلسفية الحديثة
 16حابل ق.أ

 

تط 1نصوص فلسفية بلغة أجنبية
 شوقي ق.د

  

  مح 1مصادر فلسفية اإلثنين
 16بودومة ق. د.أ

  تطفالسفة التنوير
 16بلعربي ق.د

  محتاريخ العلم الحديث

 بلعربي  

  

  محفالسفة التنوير الثالثاء
 عطار.د

 

  مح1 الحجاج الفلسفي
 بلقناديل

 

  تط1الحجاج الفلسفي
 16بلقناديل  ق

 

  

 مح1فكر جزائري  األربعاء
 16د مونيس  ق

 مناهج البحث الفلسفي مح

 16بن دوخة  ق

  تط1مصادر فلسفية
 16بن دوخة  ق.أ

 

 

 مناهج البحث الفلسفي تط الخميس
 16أ بن دوخة  ق

 

: 1فلسفة العلوم
 دليل. محد(قضايا)

 16ق

  تط(قضايا): 1فلسفة العلوم
 16دليل  ق.          د

  
 



 2018-2017السنة الجامعيــة : استعمـــال الزمن 
 السداسـي الثالثتخصص فلسفة إسالمية وحضارة :            شـعبة الفلسفــة                              السنة الثانية  مـاستر  

 

 
 

/14:30 سا13.00/14.30  سا13.00/ سا 11.30 سا10.00/11.30 سا8.30/10 التوقيت / اليوم 
  سا 16:00

 الفكر العربي المعاصر مح  األحد
 17محمد شيخ  . أ

 

 (مح )تاريخ الفلسفة االسالمية 17
 17وزار  ق.أ

 (تط)ترجمة فلسفية 
 17شوقي ق .د

 

  االثنين
 

 الفلسفة و التأويل مح
 17بودومة . د

 

 (تط)حلقات البحث 
 17بوزيدي ق 

  

  (تط)الفكر العربي المعاصر   الثالثاء
 17محمد شيخ  ق

 

 

 (تط)تاريخ الفلسفة االسالمية 
 17عبدوسيق

  

 تعليمية الفلسفة مح  األربعاء
 17: بن عيسى  ق.د

  
 

 

 (تط)تعليمية الفلسفة   الخميس
 17:بن معمر ق . أ

حيمر  . د (مح  )ٌاستشراق الفلسفي 
 17:ق

 
 

 



 2018-2017السنة الجامعيــة : استعمـــال الزمن 
           شـعبة الفلسفــةالسنة الثانية  مـاستر                          السداسـي الثالثالفلسفة و التنوع الثقافي

 

 

 14:30/16:00 سا13.00/14.30  سا13.00/ سا 11.30 سا10.00/11.30 سا8.30/10 التوقيت / اليوم 
 سا 

 (مح)فكر عربي معاصر   األحد
 18عياد ق.د

بحث بيلوغرافي حول مذكرة التخرج 
 18بوزيدي ق .أ(تط)

 

  

ملتقى التدريب على  االثنين
البحث الفلسفي تط       

 :ق......... ا

 

فلسفة آسيوية معاصرة تط       
 18:مونيس ق. د

فلسفة الدين و الثقافة  مح         
 18بن دوخة ق. ا

 
 

 

فلسفة آسيوية معاصرة مح    الثالثاء
 مونيس.د

 18:ق

 (تط)فكر عربي معاصر 
 18شيخ ق.أ

  

     األربعاء

 
 

. فلسفة غربية معاصرة مح د  الخميس
 18:شوقي ق

. د      (تط  )فلسفة غربية معاصرة 
 18:شوقي ق

  


