
 
 استعمال الزمن السنة الثانية ليسانس

)التعليم الحضوري(   الفترة الصباحية        2202/ 1202الثالث السداسي                     قسم الفلسفةقسم الفلسفة                                            

-1-دفعة  

 القاعة

 
 اليوم التوقيت المقياس  االستاذ

2قاعة ل  ا.بوكرلدة زواوي   

 ا.بوسيف ليلى
 ا.كفيففاطمةا

 

 محاضرة

 محاضرة
 محاضرة

 المنطق التقليدي

 فلسفة يونانية
 تاريخ العلم

00:90-00:10  

00:10-00:01  

00:11-00:21  

 االحد

2قاعة ل  ا.صاريرشيدة 
 ا.انور حماده 

ابو الديهاجا.الزاير   
 

 محاضرة
 محاضرة
 محاضرة

 مدارس الفلسفة اليونانية
 الفكر الشرقي

 منهجية البحث الفلسفي
 

 

00:90-00:10  

00:10-00:11  

00:11-00:21  

 االثنين

 

ئيس القسمر                                             نائبة رئيس القسم المكلفة بالبيداغوجيا                                                                        

بير محمدك                                                       صاري رشيدة                                                                                                                     

 

 



 
السنة الثانية ليسانساستعمال الزمن   

1202/2202 الثالثقسم الفلسفة                                                               السداسي  

2دفعة  

 )التعليم الحضوري( الفترة الصباحية

 

 القاعة

 
 اليوم التوقيت المقياس  االستاذ

2قاعة ل  ا.بوكرلدة زواوي 
 ا.بوسيف ليلى
 ا.كفيف فاطمة

 

ةمحاضر  
 محاضرة
 محاضرة

 المنطق التقليدي
 فلسفة يونانية

 تاريخ العلم

00:90-00:10  

00:10-00:01  

00:11-00:21  

 
 الثالثاء

2قاعة ل  ا.صاريرشيدة 
 ا.انور حماده 

 ا.الزاير ابو الديهاج
 

 محاضرة
 محاضرة
 محاضرة

 مدارس الفلسفة اليونانية
 الفكر الشرقي

 منهجية البحث الفلسفي
 

 

00:90-00:10  

00:10-00:11  

00:11-00:21  

 األربعاء

 

ئيس القسمر                                             نائبة رئيس القسم المكلفة بالبيداغوجيا                                                                        

بير محمدك                                                                                                                        صاري رشيدة                                                    



 
 قسم الفلسفة

 استعمال الزمن السنة الثانية ليسانس

تطبيقات +مواد استكشافية 1202/2202 الثالثالسداسي            

التعليم عن بعد   الفترة المسائية 1دفعة                             

 

 اليوم التوقيت المقياس  األستاذ القاعة

 

2قاعة ل  ا.بوكرلدة زواوي 
 ا.بوسيف ليلى

الزاوي عمرا  
 ا الصايم عبد الحكيم

 تطبيق
 تطبيق
 تطبيق

 محاضرة

 المنطق التقليدي
 فلسفة يونانية

 تاريخ العلم
 الفكر الخلدوني

12:30-13:30  

13:00-14:30  

14:30-15:30  

15:30-16:30  
 

االحدا  

 

2قاعة ل مامبلح /بن مزيان-ا.صادقا   

 ا.مقايز محمد 
 ا.صاريرشيدة

مادةا.انور ح  

.ا.الزاير ابو الد هاج  
 

 محاضرة
 محاضرة

 تطبيق
 تطبيق
 نطبيق

 مادة اختيارية
 لغة أجنبية

 مدارس فلسفة اليونانية
 الفكر الشرقي

 منهجية البحث الفلسفي

-12:30-13:30  

13:30-14:30  

14:30-15:30  

15:30-16:30  

16:30-17:30  
 

 االثنين

 

 

القسمئيس ر                                                                 نائبة رئيس القسم المكلفة بالبيداغوجيا                                                                                          

بير محمدك                                                       صاري رشيدة                                                                                                                     

 



 
 قسم الفلسفة

 

 استعمال الزمن السنة الثانية ليسانس

تطبيقات +مواد استكشافية   2021/2022الثالثالسداسي       

التعليم عن البعد   الفترة المسائية 2دفعة   

 

 اليوم التوقيت المقياس  األستاذ القاعة

 

2قاعة ل  ا.بوكرلدة زواوي  
 ا.بوسيف ليلى

الزاوي عمرا.  
 ا.الصايم عبد الحكيم 

 

 تطبيق
 تطبيق
 تطبيق

 محاضرة

 المنطق التقليدي
 فلسفة يونانية

 تاريخ العلم
 الفكر الخلدوني

12:30-13:30  

13:00-14:30  

14:30-15:30  

15:30-16:30  
 

 الثالثاء

 

2قاعة ل مامبلح /بن مزيانا.صادق/   
 ا.مقايز محمد 
 ا.صاريرشيدة

مادةا.انور ح  
 ا.الزاير ابو الد هاج

 محاضرة
 محاضرة

 تطبيق
 تطبيق
 نطبيق

 مادة اختيارية
 لغة أجنبية

فلسفة اليونانيةمدارس   
 الفكر الشرقي

 منهجية البحث الفلسفي

-12:30-13:30  

13:30-14:30  

14:30-15:30  

15:30-16:30  

16:30-17:30  
 

 االربعاء

 

 

القسمئيس ر                                                                 نائبة رئيس القسم المكلفة بالبيداغوجيا                                                                                          

بير محمدك                                                                                                                             صاري رشيدة                                               



 
 قسم الفلسفة

 

ة ليسانسالثالثاستعمال الزمن السنة   

تطبيقات +مواد استكشافية   2021/2022الخامسالسداسي       

الفترة الصباحية   -حضوري–التعليم  1دفعة   

 اليوم التوقيت المقياس  األستاذ القاعة

 

2قاعة ل  ا.يموتنعلجية 
 ا.محمدي رياحي رشيدة 

 ا.درغام نادية 
 ا.دراس شهرزاد  

 

 محاضرة
 محاضرة

محاضرة   
 محاضرة

 فكر عربي حديث
 فلسفة غربية حديثة

1فلسفة الجمال  

1فلسفة العلوم  

:3008-:3009  

03:09-:3001  

:3001-:3011  

:3011-:3021  
 

 االثنين

 

2قاعة ل  ا.الصادقاوالعربي 
 ا.عبد الالوي عبد هللا

 ا.رزاق كريمة

 محاضرة
 محاضرة
 مخاضرة

1تعليمية الفسفة  
 مناهج فلسفة حديثة معاصرة
 مناهج الدراسات االستشراقية

03:09-:3001  

:3001-:3011  

:3011-:3021  
 

 الثالثاء

 

ئيس القسمر                                                                                                       القسم المكلفة بالبيداغوجية نائبة رئيس  

 



 
 

 قسم الفلسفة

 

ليسانس الثالثةاستعمال الزمن السنة   

تطبيقات +مواد استكشافية 2021/2022الخامسالسداسي   

 2دفعة                                                                                                                                                                                                         

                                   الفترة الصباحية                 –حضوري  -التعليم 

 اليوم التوقيت المقياس  األستاذ القاعة

 

 
 

 ا.يموتنعلجية
 ا.محمدي رياحي رشيدة

 ا.درغام نادية 
 ا.دراس شهرزاد 

 

 محاضرة
 محاضرة

محاضرة   
 محاضرة

 فكر عربي حديث
 فلسفة غربية حديثة

1فلسفة الجمال  

1فلسفة العلوم  

:3008-:3009  

03:09-:3001  

:3001-:3011  

:3011-:3021  
 

 االريعاء

 

 ا.الصادقاوالعربي 
 ا.عبد الالوي عبد هللا

 ا.رزاق كريمة 

 محاضرة
 محاضرة
 مخاضرة

1تعليمية الفسلفة  

 مناهج فلسفة حديثة معاصرة
 مناهج الدراسات االستشراقية

03:09-:3001  

:3001-:3011  

:3011-:3021  
 

 الخميس

 

ئيس القسمر                                                                                                       القسم المكلفة بالبيداغوجية نائبة رئيس  

 

 



 
 قسم اللفسفة

 

ة ليسانسالثالثاستعمال الزمن السنة   

تطبيقات +مواد استكشافية   2021/2022الخامسالسداسي       

بعد   الفترة المسائيةليم عن التع 1دفعة   

 اليوم التوقيت المقياس  األستاذ القاعة

 

 ا.يموتنعلجية 
 ا.محمدي رياحي رشيدة

 ا.درغام نادية 
 ا.دراس شهرزاد 

 

 تطبيق
 تطبيق
 تطبيق
 تطبيق

 فكر عربي حديث
 فلسفة غربية حديثة

1فلسفة الجمال  

1فلسفة العلوم  

00:13-00:14  

00:14-00:51  

00:51-00:61  

00:61-00:71  
 

 ااالثنين

 

 ا.كبير محمد  
 ا.الصادق او العربي

 ا.عبد الالوي علد هللا
الزاوي  بوشيبة / ا بوعرفة/ا.

 عمر
 ا.مالح محمد 

 محاضرة
 تطبيق
 تطبيق

 محاضرة
 مخاضرة

 فلسفة اجتماعية

1تعليمية الفلسفة  
 مناهج فلسفية حديثة

 مادة اختيارية
 لغة اجنبية

13:00-14:00  

00:14-00:51  

00:51-00:61  

00:7100:61  

17:00-18:00  

 الثالثاء

 

ئيس القسمر                                                                                                       نائبة رئيس القسم المكلفة بالبيداغوجيا  

 

 

 



 
 قسم الفلسفة

 

ة ليسانسالثالثاستعمال الزمن السنة   

تطبيقات +مواد استكشافية 2021/2022الخامسالسداسي   

بعد   الفترة المسائيةالتعليم عن  2دفعة   

 اليوم التوقيت المقياس  األستاذ القاعة

 

 ا.يموتنعلجية 
 ا.محمدي رياحي رشيدة

 ا.درغام نادية 
 ا.دراس شهرزاد 

 

 تطبيق
 تطبيق
 تطبيق
 تطبيق

 فكر عربي حديث
 فلسفة غربية حديثة

1فلسفة الجمال  

1فلسفة العلوم  

00:13-00:14  

00:14-00:51  

00:51-00:61  

00:61-00:71  
 

 االربعاء

 

 ا.كبير محمد  
 ا.الصادق او العربي

 ا.عبد الالوي علد هللا
الزاوي  /بوعرفة/ا.بوشيبة

 عمر
 ا.مالح محمد 

 محاضرة
 تطبيق
 تطبيق

 محاضرة
 مخاضرة

 فلسفة اجتماعية

1تعليمية الفلسفة  
 مناهج فلسفية حديثة

 مادة اختيارية
 لغة اجنبية

13:00-14:00  

00:14-00:51  

00:51-00:61  

00:7100:61  

17:00-18:00  

 االخميس

 

ئيس القسمر                                                                                                       نائبة رئيسة القسم المكلفة بالبيداغوجية  

 

 

 



 
 



الفلسفة قسم  
العامة ماسترالفلسفة  

ماستر السنة األولى الزمن استعمال  

 الفترة الصباحية 

Présentiel- التعليم- -حضوري  

2120/2220 األولىالسداسي  
 اليوم التوقيت المادة الحصة االستاذ القاعة

سواريت بن . أ قاعةالفلسفةالعامة

 عمر

الزاوي عمر . أ  

بوكرلدة . أ

 زواوي

 محاضرة

 محاضرة

 محاضرة

 

إشكاليات الفلسفة 
 الغربية الحديثة

مشكالت فلسفة 
2العلوم  

المنطق المتعدد 
 القيم

0009:-
0010:  

0010:-
00:11  

00:11-
00:21  

سبتال  

كبير محمد. أ قاعةالفلسفةالعامة  

عبد الالوي . أ

 عبد هللا

الزاويحسين. أ  

أ.شارف فاطمة 
 الزهراء

 

 محاضرة

 محاضرة

 محاضرة

 محاضرة

 

2مصادر فلسفية   

إشكاليات فلسفة 
 التاريخ

2الحجاج الفلسفي  

 تعليمية الفلسفة

0309:-
10:30 

10:30-
03:11  

11:30-
12:30 

ألحدا  

                                                                         المكلفةبالبيداغوجيا القسم نائبة رئيس

رئــــــــــــــيس القـــــــــــــــــــــسم                      

                         صاري رشيدة                                                                                                           

كبير محمد                                        

 

 

 

 

 

 

 

  



الفلسفة قسم  
 ماسترالفلسفةالعامة

ماستر السنة األولى الزمن استعمال  

 الفترة المسائية 

EAD- التعليم- -عن بعد  

2120/2220االولىالسداسي  
 اليوم التوقيت المادة الحصة االستاذ القاعة

سواريت بن . أ قاعةالفلسفةالعامة

 عمر

الزاوي عمر . أ  

الصايم عبد . أ

 الحكيم

 أ.مولفي محمد

 تطبيق

 تطبيق

 محاضرة

 محاضرة

 

إشكاليات الفلسفة 
 الغربية الحديثة

مشكالت فلسفة 
2العلوم  

 الفكر الجزائري

نصوص فلسفية 
 عبر اللغة االجنبية

03:12-
03:31  

03:31-
30:41  

14:30-
:3015  

15:30-

16:30 

سبتال  

كبير محمد. أ قاعةالفلسفةالعامة  

عبد الالوي . أ

 عبد هللا

الزاويحسين. أ  

أ.شارف فاطمة 
 الزهراء

 

 تطبيق

 تطبيق

 تطبيق

 تطبيق

 

2مصادر فلسفية   

إشكاليات فلسفة 
 التاريخ

2الحجاج الفلسفي  

 تعليمية الفلسفة

00:13-
00:41  

00:41-
00:51  

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

ألحدا  

                                                                         المكلفةبالبيداغوجيا القسمرئيس نائبة 

     

 

رئــــــــــــــيس القـــــــــــــــــــــسم                  

 

 

 



 

 ماسترالفلسفةالعامة

ماستر السنةالثانية الزمن استعمال  

 

 

 الفترة الصباحية 

Presentiel- التعليم- -حضوري  

2120/2220 الثالثالسداسي  
 اليوم التوقيت المادة الحصة االستاذ القاعة

2ماسترقاعة سواريت بن . أ 

 عمر

الصادق او  . أ

 العربي

كبير محمد. أ  

بوشيبة محمد. أ  
 

 محاضرة

 محاضرة

 محاضرة

 محاضرة

 

إشكاليات الفلسفة 

 الغربية المعاصرة

إشكاليات الفن 
 والجمال

البحث  تقنيات
 األكاديمي

إشكاليات فلسفة 
 األخالق

03:80-03:09  

03:09-30:01  

30:01-11:30  

-30:1112:30  

 الثالثاء

2ماسترقاعة أ.شارف فاطمة  
 الزهراء

الزاويحسين. أ  

 ابلحمام نجاة

 محاضرة

 محاضرة

 محاضرة

1تعليمية الفلسفة  

إشكاليات فلسفة 
 اللغة

 فلسفة الدين

0309:-10:30  

10:30-03:11  

11:30-12:30  

 االربعاء

                                                                        المكلفة بالبيداغوجيارئيس القسم نائبة 

رئــــــــــــــيس القـــــــــــــــــــــسم                      

                                                                                                                                    صاري رشيدة

كبير محمد                                        

 

 

 

 

 

 



ماستر السنةالثانية الزمن استعمال  

 الفترة المسائية

التعليم- -عن بعد   

2120/2220 الثالثالسداسي  
 اليوم التوقيت المادة الحصة االستاذ القاعة

2ماسترقاعة سواريت بن . أ 

 عمر

الصادق او  . أ

 العربي

كبير محمد. أ  

 ا.بوشيبة محمد

 تطبيق

 تطبيق

 تطبيق

 تطبيق

إشكاليات الفلسفة 
 الغربية المعاصرة

إشكاليات الفن 
 والجمال

تقنيات البحث 
 االكاديمي

فلسفة  إشكاليات
 األخالق

 

00:13-00:41  

00:41-00:51
 

00:5116:00-
00:61-17:00  

 الثالثاء

2ماسترقاعة أ.شارف فاطمة  
 الزهراء

الزاويحسين. أ  

بن سهلة يمينة. أ  

 مالح أحمد
 

 تطبيق

 تطبيق

 محاضرة

 محاضرة

1تعليمية الفلسفة  

إشكاليات فلسفة 
 اللغة

 المقاوالتية

نصوص فلسفية 
عبر اللغة 
 االجنبية

 

00:13-00:41  

00:41-00:51  

15:00-16:00  
16:00-:0017  

 االربعاء

                                                                         المكلفةبالبيداغوجيا رئيس القسمنائبة 

رئــــــــــــــيس القـــــــــــــــــــــسم                      

                                                                                                                                    صاري رشيدة

                                       


