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 :01/01/2019
15/01/2019: الثالثاء



2019- 01-15:الثالثاء07-01-2019:: 
m2s3Lmds3+lmds5+m1s1+m1s1+m2s3

قيتالتو / 

سا14.30/سا13.00سا12.30/ 11.00سا9.00/10.30

07 -01-2019

بودومة عبد القادر/د.أغربيةm2s3فلسفة االختالف-
شيخ امحمد. دعربية          m2s3قضايا الفكر العربي -
بلعربي محمد                                  .دغربية                              m1s1تاريخ العلم الحديث -
دليل محمد بوزيان.دعربية                m1s1مشكالت فلسفة العلوم  -

شيح امحمد.دعربية        +غربية m1s1فكر جزائري -
عياد احمد. دlmds5فكر عربي حديث -
دليل محمد بوزيان.دlmds3تاريخ العلم -

الثالثاء
08 -01-2019

مونيس بخضرة              .دغربية               m2s3الفلسفة القارية  -
بلعربي محمد. دعربية          m2s3االتصال -
حيمر حسين                         .دبية                  غر m1s1قضايا العلوم  فلسفة -
بن عيسى خيرة  .دعربية                  m1s1الفرق الكالمية -

بلقلفاط رشيدة .دغربية                          m2s3نظريات الفن    -
بن دوحة هشام.أ lmds5فكر غربي حديث -
بن عيسى خيرة.دlmds3مدارس فلسفية يونانية -

09 -01-2019

حابل نذير.أغربية                  m2s3الفلسفة االنغلوساكسونية  -
شيخ امحمد. دعربية                      m2s3مشاريع الفكر العربي -
مونيس بخضرة  .غربية                                        دm1s1فالسفة التنوير -
بلعز نور الدين                      .دعربية                    m1s1ر الفلسفية مصاد-

بلقلفاط رشيدة.عربية                      دm1s1مناهج البحث الفلسفي  
بلقناديل عبد القادر.دlmds5تعليمية الفلسفة -
بلعز نور الدين. دmds3ت البحثمنهجية تقنيا-

10 -01-2019

بلقناديل عبد القادر.دغربية                      m2s3تقنيات البحث االكاديمي -
غوزي مصطفى .عربية                                     دm2s3تعليمية الفلسفة  -
بودومة عبد القادر/د.أغربية                               m1s1مصادر فلسفية  -
وزار محمد                      .إسالمية                        دm1s1مباحث الفلسفة اإلسالمية  -

بلقناديل عبد القادر.دعربية            +غربية m1s1الحجاج الفلسفي -
بلعز نور الدين .دlmds5فلسفة الجمال -
عياد احمد.دlmds3الفكر الخلدوني-

13 -01-2019

بلقلفاط رشيدة.دغربية                          m2s3تعليمية الفلسفة -
عطار احمد.دعربيةm2s3فلسفة التاريخ و الحضارة-
غوزي مصطفى              .دغربية                       m1s1األنساق الفلسفية الحديثة -
بن معمر عبد اهللا           .دعربية            m1s1مناهج البحث عند مفكري اإلسالم -

بوزيدي لحسن                         .غربية                   أm1s1مناهج البحث الفلسفي -
دليل محمد بوزيان.دlmds5فلسفة العلوم  -
بلعربي محمد.دlmds3الفكر الشرقي -

14 -01-2019

بن دوخة هشام.أغربية                         m2s3مشكالت راهنة -
زروقي ابراهيم.دlmds5الحوكمة و أخالقيات المهنة  -
بن معمر خير الدين.أlmds3منطق تقليدي -

شوقي محمد الزين .دعربية       m2s3مناهج الفلسفة المعاصرة  -
وزار محمد.دlmds5ة الحديثة مناهج الفلسفي-
بن عيسى خيرة.دlmds3فلسفة يونانية  -

الثالثاء
15 -01-2019

حابل نذير.أعربية             m2s3تقنيات البحث االكاديمي -
حابل نذير.أlmds5فلسفة األخالق -
حيمر حسين.دlmds3فلسفة التاريخ   -

زروقي ابراهيم.دعربية                      +غربية  m2s3المقاوالتية -



داسي الثالثالساستعمال الزمن العام الخاص بامتحان : شعبة  الفلسفة 
2019-01-15:الثالثاء07-01-2019

m2s3السداسي الثالثإسالميةعربية فلسفة : تخصصالسنة الثانية ماستر 
الفترة الصباحيةالتوقيت/ األيام 

سا10.30/سا 9.00
الفترة الصباحية

سا12.30/ سا 11.00
الفترة المسائية

سا14.30/سا13.00

07 -01-2019
قضايا الفكر العربي -

شيخ امحمد. د
الثالثاء

08 -01-2019
االتصال -

بلعربي محمد. د

09 -01-2019

مشاريع الفكر العربي -
شيخ امحمد. د

10 -01-2019

تعليمية الفلسفة  -
غوزي مصطفى .د

13 -01-2019

يخ و الحضارةفلسفة التار -
عطار احمد.د

14 -01-2019

مناهج الفلسفة المعاصرة  -
شوقي محمد الزين .د

الثالثاء
15 -01-2019

تقنيات البحث االكاديمي-
حابل نذير.أ

المقاوالتية-
زروقي ابراهيم.د



السداسي الثالثالخاص بامتحان استعمال الزمن العام: شعبة  الفلسفة 
2019-01-15:الثالثاء07-01-2019

m2s3السداسي الثالث غربية حديثة ومعاصرةفلسفة : السنة الثانية ماستر تخصص
الفترة الصباحيةالتوقيت/ األيام 

سا10.30/سا 9.00
الفترة الصباحية

سا12.30/ سا 11.00
يةالفترة المسائ

سا14.30/سا13.00

07 -01-2019
فلسفة االختالف-

بودومة عبد القادر/د.أ
الثالثاء

08 -01-2019
الفلسفة القارية-
مونيس بخضرة.د

نظريات الفن-
بلقلفاط رشيدة.د

09 -01-2019

الفلسفة االنغلوساكسونية-
حابل نذير.أ

10 -01-2019

لبحث االكاديميتقنيات ا-
بلقناديل عبد القادر.د

13 -01-2019

تعليمية الفلسفة-
بلقلفاط رشيدة.د

14 -01-2019

مشكالت راهنة-
بن دوخة هشام.أ

الثالثاء
15 -01-2019

زروقي ابراهيم.دالمقاوالتية-



األول  السداسياستعمال الزمن العام الخاص بامتحان : شعبة  الفلسفة 
2019-01-15:الثالثاء2019- 07-01

m1s1عربية إسالمية تخصص فلسفة -1ماستر 
الفترة الصباحيةالتوقيت/ األيام 

سا10.30/سا 9.00
الفترة الصباحية

سا12.30/ سا 11.00
الفترة المسائية

سا14.30/سا13.00

07 -01-2019
فة العلوم مشكالت فلس-

دليل محمد بوزيان  .د
فكر جزائري -
شيخ امحمد.د

الثالثاء
08 -01-2019

فرق كالمية -
بن عيسى خيرة.د

09 -01-2019

مصادر فلسفية -
بلعز نور الدين.د

مناهج البحث الفلسفي -
بلقلفاط رشيدة .د

10 -01-2019

مباحث الفلسفة اإلسالمية-
وزار محمد.د

الحجاج الفلسفي-
بلقناديل عبد القادر.د

13 -01-2019

مناهج البحث عند مفكري اإلسالم-
بن معمر عبد اهللا  .د



األول  السداسياستعمال الزمن العام الخاص بامتحان : شعبة  الفلسفة 
2019-01-15:الثالثاء2019- 07-01

m1s1غربية معاصرة صص الفلسفة تخ:- 1- ماستر 
الفترة الصباحيةالتوقيت/ األيام 

سا10.30/سا 9.00
الفترة الصباحية

سا12.30/ سا 11.00
الفترة المسائية

سا14.30/سا13.00

07 -01-2019
تاريخ العلم الحديث -

بلعربي محمد.د
فكر جزائري -
شيخ امحمد.د

الثالثاء
08 -01-2019

قضايا العلوم-
حيمر حسين.د

09 -01-2019

فالسفة التنوير -
مونيس بخضرة.د

10 -01-2019

مصادر فلسفية -
بودومة عبد القادر/د.أ

الحجاج الفلسفي-
بلقناديل عبد القادر.د

13 -01-2019

األنساق الفلسفية الحديثة -
غوزي مصطفى       .د

مناهج البحث الفلسفي-
بوزيدي لحسن.أ



: من السداسي الخامساستعمال الزمن العام الخاص بامتحان : شعبة  الفلسفة 
2019-01-15:الثالثاء2019- 07-01

lmds5السنة الثالثة السداسي الخامس 
الفترة الصباحيةالتوقيت/ األيام 

اس10.30/سا 9.00
الفترة الصباحية

سا12.30/ سا 11.00
الفترة المسائية

سا14.30/سا13.00

07 -01-2019
lmds5الفكر العربي الحديث  -

عياد احمد.د

الثالثاء
08 -01-2019

lmds5فكر غربي حديث-

بن دوخة هشام.أ

09 -01-2019

lmds5تعليمية الفلسفة -

عبد القادربلقناديل.د

10 -01-2019

lmds5فلسفة الجمال -

بلعز نور الدين.د

13 -01-2019

lmds5فلسفة العلوم -

دليل محمد بوزيان. د

14 -01-2019
lmds5الحوكمة و أخالقيات المهنة  -

زروقي إبراهيم.د
lmds5مناهج الفلسفة الحديثة  -

وزار محمد.د
الثالثاء

15-01-2018
lmds5األخالقالفلسفة -

حابل نذير.أ



:من السداسي الثالثاستعمال الزمن العام الخاص بامتحان : شعبة  الفلسفة 
2019-01-15:الثالثاء2019- 07-01

Lmds3السنة الثانية السداسي  الثالث
الفترة الصباحيةالتوقيت/ األيام 

سا10.30/سا9.00
الفترة الصباحية

سا12.30/ سا 11.00
الفترة المسائية

سا14.30/سا13.00

07 -01-2019
lmds3تاريخ العلم-

دليل محمد بوزيان.د

الثالثاء
08 -01-2019

lmds3مدارس فلسفية يونانية -

بن عيسى خيرة. د

09 -01-2019

lmds3تقنيات البحث الفلسفي -

بلعز نور الدين. د

10 -01-2019

lmds3الفكر الخلدوني 

عياد احمد.د

13 -01-2019

lmds3الفكر الشرقي -

بلعربي محمد.د

14 -01-2019
lmds3منطق تقليدي -

بن معمر خير الدين.أ
lmds3فلسفة يونانية  -

بن عيسى خيرة.د
الثالثاء

15-01-2018
lmds3التاريخ  فلسفة -

حيمر حسين.د


