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  قسم العلوم االجتماعیة 

  الفلسفةشعبة  

  السنة الثانیة  لیسانس

15.30-  17.00  14.00-  15.30  12.30 – 14.00  11.00 -  12.30  
 

09.30 -  11.00  
 

08.00 -    09.30  األیام 

       

 السبت
 فكر شرقي     

بكیري/ محاضرة أ  
59ق   

 فلسفة یونانیة 
بكیري/ محاضرة أ   

59ق   

 
 

 االحد

 منھجیة البحث الفلسفي      
فتاحین/ محاضرة أ  

59ق   

 
 االثنین

 

  منطق تقلیدي   
  عمور / محاضرة أ 

  31ق 

 الثالثاء   

  مدارس الفلسفة الیونانیة    
  لوكیلي / محاضرة أ

  59ق

 فلسفة القیم  
بن خیرة / محاضرة أ   

  
 االربعاء

  الفكر الخلدوني     
  لوكیلي/ محاضرة أ 

 7المدرج 

 تاریخ العلم  
بن فریحة / محاضرة أ   

59ق   

 الخمیس

 

   



  قسم العلوم االجتماعیة 

  شعبة  الفلسفة

  لیسانسلثالثة السنة ا

15.30-  17.00  14.00-  15.30  12.30 – 14.00  11.00 -  12.30  
 

09.30 -  11.00  
 

08.00 -    09.30  األیام 

 فلسفة سیاسیة  
مرزوق/ محاضرة أ   

7مدرج   

    

 السبت

 مناھج فلسفیة حدیثة   
واحك/ محاضرة أ   

59ق  

 فكر عربي معاصر   
واحك/ محاضرة أ  

59ق   

  
 

 االحد

 فلسفة العلوم  
فتاحین/محاضرة أ   

59ق  

 تعلیمیة الفلسفة    
جودي/ محاضرة أ   

59ق  

  
 االثنین

 
 الثالثاء       

 فلسفة الجمال   
بن خیرة/ محاضرة أ   

59ق  

 الحوكمة و اخالقیات المھنة    
واحك/ محاضرة أ  

59ق   

   
 االربعاء

 فلسفة غربیة حدیثة        
بن خیرة / محاضرة أ   

7مدرج   

 الخمیس 

   



  قسم العلوم االجتماعیة 

  شعبة  الفلسفة

  تخصص فلسفة تطبیقیة

  ل  السنة االولى ماستر

15.30-  17.00  14.00-  15.30  12.30 – 14.00  11.00 -  12.30  
 

09.30 -  11.00  
 

08.00 -    09.30  األیام 

 فلسفة التاریخ و الحضارة   
جودي/ محاضرة أ   

7مدرج   

 الدولة و النظم السیاسیة   
مخوخ/ محاضرة أ  

31ق   

 الحجاج الفلسفي 
فتاحین/ محاضرة أ  

7مدرج   

 

 السبت

        
 

 االحد
 مناھج البحث الفلسفي     

قیالمین/ محاضرة أ   
27ق  

  
 االثنین

 
 فكر جزائري     

واحك/ محاضرة أ  
59ق   

 مصادر فلسفیة 
بوداني/ محاضرة أ  

  32ق

 الثالثاء 

 فلسفة العلوم          
واحك/ محاضرة أ  

59ق   

 
 االربعاء

 الخمیس        

   



  قسم العلوم االجتماعیة 

  شعبة  الفلسفة

  تخصص فلسفة عربیة اسالمیة 

  السنة االولى ماستر  

15.30-  17.00  14.00-  15.30  12.30 – 14.00  11.00 -  12.30  
 

09.30 -  11.00  
 

08.00 -    09.30  األیام 

 الفرق الكالمیة     
مرزوق/ محاضرة أ  

27ق   

 مباحث الفلسفة االسالمیة 
مرزوق / محاضرة أ  

27ق  

 

 السبت

 مصادر فلسفیة   
لوكیلي / محاضرة أ  

31ق  

 فلسفة العلوم  
قیالمین / محاضرة أ  

27ق   

   
 

 االحد

 الحجاج الفلسفي    
عمور  / محاضرة أ  

59ق   

 مناھج البحث الفلسفي  
فتاحین  / محاضرة أ  

31ق   

  
 االثنین

 
 فكر جزائري  

واحك  / محاضرة أ  
  59ق

 االخالق التطبیقیة      
مبارك  / محاضرة أ  

27ق   

 الثالثاء

مناھج البحث عند مفكري         
 االسالم

عمور/ محاضرة أ  
59ق   

 
 االربعاء

 الخمیس        

   



  قسم العلوم االجتماعیة 

  شعبة  الفلسفة

  تخصص فلسفة عربیة 

  السنة الثانیة ماستر  

15.30-  17.00  14.00-  15.30  12.30 – 14.00  11.00 -  12.30  
 

09.30 -  11.00  
 

08.00 -    09.30  األیام 

 الفكر النھضة العربیة    
مخوخ  / محاضرة أ  

32ق   

 فلسفة عربیة معاصرة
بن فریحة / محاضرة أ  

27ق  

  

 السبت

 مصادرفلسفیة    
بكیري  / محاضرة أ  

32ق   

تحلیل نصوص في الفلسفة 
 العربیة 

مبارك  / محاضرة أ  
27ق   

 منھجیة البحث الفلسفي    
فتاحین /  محاضرة أ  

31ق   

 
 

 االحد

       
 االثنین

 
 تعلیمیة الفلسفة   

بن فرحة  / محاضرة أ  
27ق   

تكنولوجیا االتصال و    
 المعلومات 
قوجیل   / محاضرة أ  

59ق   

 الفكر االسالمي المعاصر 
مرزوق  / محاضرة أ  

27ق   

 الثالثاء

 فكر العولمة    
مخوخ/ محاضرة أ  

27ق   

     
 االربعاء

 الخمیس        

 

   



  قسم العلوم االجتماعیة 

  شعبة  الفلسفة

   تخصص فلسفة سیاسیة

  السنة الثانیة ماستر  

15.30-  17.00  14.00-  15.30  12.30 – 14.00  11.00 -  12.30  
 

09.30 -  11.00  
 

08.00 -    09.30  األیام 

 نظریة الدولة   
مخوخ  / محاضرة أ  

59ق   

 الفكر النھضة االوروبیة  
بومنیر  / محاضرة أ  

59ق   

ة معاصرةسیاسیفلسفة   
  سي البشیر/ محاضرة أ

59ق  

 فكر النھضة العربیة 
مخوخ  / محاضرة أ  

59ق   

 

 السبت

 قضایا سیاسیة
واحك  / محاضرة أ  

  27ق 

 تحلیل نصوص فلسفیة   
مبارك  / محاضرة أ  

32ق   

   
 

 االحد

       
 االثنین

 
 تعلیمیة الفلسفة   

مبارك   / محاضرة أ  
27ق   

تكنولوجیا االتصال و  
 المعلومات 
قوجیل   / محاضرة أ  

59ق   

 الثالثاء 

 علم االجتماع سیاسي       
طھاري   / محاضرة أ  

27ق   

  
 االربعاء

 الخمیس        

 

 


