
 

 شعبة  الفلسفة : استعمال الزمن العام الخاص بامتحان الجزئي الثاني  
 17/05/2018إلى  الخميس:  13/05/2018من :األحد :

 

 األيام / التوقيت

 

 الفترة الصباحية

 سا  10.30سا / 9.00

 الفترة الصباحية 

 سا 13.00سا /  11.30

 

 األحد

13/05/2018 

أ.شيح                         M1S2 ع الفكر العلماني في عصر النهضة-

 امحمد 

د.مونيس                                           مابعد الهيغيلية ماستر غربية -

 بخضرة 

 د.عياد احمد                                                                                       L.M.DS6فكر عربي معاصر   -

د.بن عيسى                                           L.M.DS4 لكالم علم ا-

 خيرة 

أ.حابل                          M1S2ع اإلصالح الديني  في عصر النهضة -

 نذير

د.غوزي                                  األنساق الفلسفية       ماستر غربية  -

 مصطفى

د.شوقي محمد                                   L.M.DS6الفلسفة و اليومى -

 الزين                       

بوزيدي أ.                                       L.M.DS4تقنيات البحث  - 

         لحسن

 االثنين

14/05/2018 

أ.بلعز نور                                         ع  M1S2مصادر فلسفية -

  الدين

د.دليل محمد                              مشكالت فلسفة العلوم ماستر غربية -

 بوزيان

أ.بن دوخة                                L.M.DS6فلسفة غربية معاصرة  -

                                                   هشام

د.بن عيسى                                        L.M.DS4فلسفة إسالمية - 

 خيرة 

د.حيمر                                          ع  M1S2الحجاج الفلسفي -

 حسين

                                            نظريات االتصال ماستر غربية-

 د.بلعربي محمد

.بلعز نور أL.M.DS6                                           فلسفة الجمال -

 الدين

د.أحمد                                             L.M.DS4فلسفة التاريخ -

 عطار

 الثالثاء:

15/05/2018 

د.وزار                                       ع   M1S2التصوف اإلسالمي -

 محمد

.د/بودومة أ                                    غربية  1مصادر فلسفية ماستر-

 عبد القادر

د.دليل محمد                                   L.M.DS6فلسفة العلوم  -

 بوزيان

                             أ.حابل نذير           L.M.DS4فلسفة التأويل في العصر الوسيط        - 

د.وزار                                             ع  M1S2تعليمية الفلسفة -

 محمد

أ.بلقناديل عبد                                     الحجاج الفلسفي ماستر غربية -

 القادر

أد/بودومة عبد                             L.M.DS6مناهج فلسفية معاصرة  -

  القادر

د.عياد                                 L.M.DS4فلسفة  يهودية مسيحية   -

 د                                 احم

 األربعاء:

16/05/2018 

د.بلعربي                                  ع M1S2 فلسفة العلوم مشكالت-

 محمد

د.غوزي                                          تعليمية الفلسفة ماستر غربية -

 مصطفى 

 أحمد عطار د.                                         L.M.DS6 سياسية فلسفة-

أ.شيخ                                             ماستر عربية ع فكر جزائري-

 امحمد 

أ.شيخ                                                ماستر غربية فكر جزائري -

 امحمد

أ.بلقناديل عبد                             L.M.DS6تعليمية الفلسفة        -



أ.بن معمر خير                                      L.M.DS4 المنطق التقليدي

 الدين  

 القادر        

                           

 

 الخميس 

17/05/2018 

زروقي د.                              L.M.DS6المخدرات و المجتمع  -

  ابراهيم 
 

  

 

 

 

 

 الفلسفة : استعمال الزمن العام الخاص بامتحان الجزئي الثاني  شعبة  
 16/05/8201: األربعاءإلى   13/05/8201من :األحد :

 m1s2إسالمية عربية تخصص فلسفة  -1ماستر 
 

 األيام / التوقيت

 

 الفترة الصباحية

 سا  10.30سا / 9.00

 الفترة الصباحية 

 سا 13.00سا /  11.30

  

 األحد

13/05/2018 
أ.شيخ                       الفكر العلماني في عصر النهضة-

 محمد                                                                      أ

 

أ.حابل                            اإلصالح الديني  في عصر النهضة-

 نذير                                                 

 

 االثنين

14/05/2018 
مصادر فلسفية                                 أ.بلعز نور -

 الدين 

د.حيمر الحجاج الفلسفي                                        -

 حسين

 

 الثالثاء:

15/05/2018 
وزار أ.                              التصوف اإلسالمي -

                                       محمد 

 

تعليمية الفلسفة                                          أ.وزار -

 محمد

                      

 

 األربعاء:

16/05/2018 
بلعربي د.                  فلسفة العلوم مشكالت      -

 محمد

 

فكر جزائري                                             أ.شيخ -

                                                                                                                      أمحمد 

 



    

 

 

 
 

 الثاني   شعبة  الفلسفة : استعمال الزمن العام الخاص بامتحان الجزئي
 16/05/2018: األربعاءإلى   13/05/2018من :األحد :

 m1s2 غربية معاصرة:تخصص فلسفة -1-ماستر 

 

 األيام / التوقيت

 

 الفترة الصباحية

 سا  10.30سا / 9.00

 الفترة الصباحية 

 سا 13.00سا /  11.30

  

 األحد

13/05/2018 
د.مونيس                                   ما بعد الهيغيلية -

     بخضرة                                                                                                                        

أنساق فلسفية                                   د.غوزي -  

  مصطفى 

 

 

 االثنين

14/05/2018 
د.دليل محمد                      فلسفة العلوم مشكالت   - 

                        بوزيان                                        

نظريات االتصال                                    د.بلعربي -

 محمد

 

 الثالثاء:

15/05/2018 
مصادر فلسفية                                أ.د/بودومة عبد -

 ادر الق

 

الحجاج الفلسفي                              أ.بلقناديل عبد - 

                     القادر                                     

 

 األربعاء:

16/05/2018 
د.غوزي           تعليمية الفلسفة                          -

                              مصطفى 

فكر جزائري                                      أ.شيخ -   

                                                                                                                      أمحمد 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لثاني  شعبة  الفلسفة : استعمال الزمن العام الخاص بامتحان الجزئي ا
 17/05/8201إلى  الخميس:  13/05/8201من :األحد :

 lmds6 ليسانس السنة الثالثة
 األيام / التوقيت

 

 الفترة الصباحية

 سا  10.30سا / 9.00

 الفترة الصباحية 

 سا 13.00سا /  11.30

  

 األحد

13/05/2018 
د.عياد                     L.M.DS6 فكر عربي معاصر -

                                                   احمد         

د. شوقي محمد            L.M.DS6  الفلسفة و اليومي -

                                                            الزين

 

 االثنين

14/05/2018 
أ.بن دوخة        L.M.DS6الفلسفة الغربية المعاصرة   -

                                                            هشام 

  أ.بلعز نور الدين                 L.M.DS6 فلسفة الجمال -

 الثالثاء:

15/05/2018 
د.دليل                  L.M.DS6   العلوم فلسفة  -

                                                            محمدبوزيان

بودومة عبد أ.د/        L.M.DS6 هج فلسفة معاصرةمنا-

      القادر                                                                                                                       

 

 األربعاء:

16/05/2018 
د. أحمد                    L.M.DS6  السياسية  فلسفة  -

                                                            طار ع

أ.بلقناديل عبد             L.M.DS6تعليمية الفلسفة        -

                                                            القادر

 

 الخميس 

17/05/2018 
د.زروقي                    L.M.DS6المخدرات و المجتمع -

 إبراهيم 

  

 

 

 

 



 
 شعبة  الفلسفة : استعمال الزمن العام الخاص بامتحان الجزئي الثاني  

  16/05/2018: األربعاء إلى   13/05/2018من :األحد :

 lmds4ليسانس ة نيالسنة الثا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 استعمال الزمن العام الخاص

 األيام / التوقيت

 

 الفترة الصباحية

 سا  10.30سا / 9.00

 الفترة الصباحية 

 سا 13.00سا /  11.30
 األحد

13/05/2018 
بن عيسى د.                   L.M.DS4علم الكالم -

  خيرة

                                                     

بوزيدي أ.                  L.M.DS4تقنيات البحث -

                                                  لحسن 

 االثنين

14/05/2018 
بن عيسى د.                 L.M.DS4لسفة إسالمية ف-

 خيرة

 د.عطار أحمد                         L.M.DS4 فلسفة التاريخ-

 الثالثاء:

15/05/2018 

أ.حابل        فلسفة التأويل في العصر الوسيط                   -

 نذير 

 

 عياد أحمد.د                   L.M.DS4مسيحية   فلسفة  يهودية -

 

 األربعاء:

16/05/2018 
أ.بن معمر خير           L.M.DS4 المنطق التقليدي-

 الدين

 

  
 

 



 السداسي الثاني ات بامتحان

  13/05/2018:ــدــاألح من :

 17/05/2018: ســـالخمي:إلى

 


