
2023-2022: السنة الدراسية،أبو القاسم سعد هللا2جامعة الجزائر

1ماستر: السنة        كلية العلوم االنسانية 

ي                 قسم الفلسفة
 
فلسفة عربية إسالمية: التخصصجدول توقيت الدروس النظرية والتطبيقية للسداسي الثان

16,30ـــــ15,0015,00ـــــ13,3013,30ـــــ11,3012,3012,00ـــــ8:3010,0010,00

األستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذاألستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادة

السبت
األحد
اإلثني  

يتعليمية الفلسفة
تعليمية الفلسفةاإلصالح الدين 

ة)كبيش,أ(تطبيق)الثالثاء ة)مناد.أ21(محاض  يف.أ21التصوفقسوم.أ21(محاض  يف.أ21التصوفحمدي شر حمدي شر

ة) (تطبيق)(محاض 

ي 
 
ي ف

 
الفكر العلمان

ياألربعاء
يط,أ221الحجاج الفلسف  يط,أ221الحجاج الفلسفسشر يبودربالة.أ21عرص النهضة العربيةشر

عريب,أ21نصوص بلغة األجنبيةبودربالة.أ21اإلصالح الدين 

ة) ة)(تطبيق)(محاض  (تطبيق)(تطبيق)(محاض 

مشكالت فلسفة مشكالت فلسفة 2فكر جزائري2مصادر فلسفية

ة)الخميس ة)شكار.أ21(محاض  ي,أ21(محاض  روزي.أ221العلومروزي.أ221العلومبلدي,أ221مصادر فلسفيةحاج 

ة)(تطبيق) (تطبيق)(محاض 



2023-2022: السنة الدراسية،أبو القاسم سعد هللا2جامعة الجزائر

1ماستر: السنة        كلية العلوم االنسانية 

ي                 قسم الفلسفة
 
فلسفة عامة: التخصصجدول توقيت الدروس النظرية والتطبيقية للسداسي الثان

ــ13,3013,30ـــــ11,3012,3012,00ـــــ8:3010,0010,00 ــ 16,30ـــــ15,0015,00ـ

األستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادة

السبت

األحد
اإلثني  

منطق إشكاليات فلسفةإشكاليات فلسفة

وان, أ22التاريــــخزرافة.أ22التاريــــخالثالثاء ي.أ122تعليمية الفلسفة22متعدد القيمقت 
بوجالل,أ122تعليمية الفلسفةهزرسر

ة) ة)(تطبيق)(محاض  ة)(محاض  (محاض 
(تطبيق) 

يإشكاليات2فكر جزائري
 
مشكالت ف

ة)األربعاء يف,أ22(محاض  ماري ف.أ222فلسفة العلومعيادي,أ22الفلسفة الغربية حبن يخلف, ا22نصوص بالغة رضا شر
ُ
ماري ف.أ222مصادر فلسفيةع

ُ
ع

األجنبية
(تطبيق) (تطبيق)

ة) (محاض 

يإشكاليات2مصادر فلسفية
 
يمشكالت ف

ي2الحجاج الفلسف 
2الحجاج الفلسف 

ة)الخميس ة)عيسو,أ222فلسفة العلومبوحفص,أ22الفلسفة الغربية حشكار.أ22(محاض  جوادي.أ22(تطبيق) جوادي.أ22(محاض 

ة) ة)(محاض  (محاض 



2023-2022: السنة الدراسية،أبو القاسم سعد هللا2جامعة الجزائر

1ماستر: السنة        كلية العلوم االنسانية 

ي                 قسم الفلسفة
 
فلسفة غربية: التخصصجدول توقيت الدروس النظرية والتطبيقية للسداسي الثان

16,30ـــــ15,0015,00ـــــ13,3013,30ـــــ11,3012,00ـــــ8:3010,0010,00

األستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادة

2فلسفة العلوم2مصادر فلسفية2مصادر فلسفية

ة)السبت زتيلي, أ21(محاض 
(تطبيق)

أمغار,أ221تعليمية الفلسفةأمغار,أ221تعليمية الفلسفةيحياوي.أ21(قضايا)زتيلي, أ21

ة) ة)(محاض  (محاض 
(تطبيق)

األنساق الفلسفية 
فلسفة العلومما بعد الهيجلية

نصوص 

ي,أ21قضاياسعدي نادية.أ21(تطبيق)بوقاف.أ221الحديثةمهيبل.أ21ما بعد الهيجليةاألحد
 
عنون,أ21باللغة األجنبيةجعيدان

ة) ة)(محاض  (تطبيق)(تطبيق)(محاض 

نظريات
األنساق الفلسفية الحجاج الحجاج 2فكر جزائري

ة)أولمو,أ21االتصالاإلثني   يعالوشيش.أ21(محاض 
يأ الجوزي221الفلسف 

عماري خ,أ221الحديثةالجوزي, أ221الفلسف 

ة) ة)(محاض  (تطبيق)(تطبيق)(محاض 

الثالثاء
األربعاء
الخميس



2023-2022: السنة الدراسية،أبو القاسم سعد هللا2جامعة الجزائر

1ماستر: السنة        كلية العلوم االنسانية 

ي                 قسم الفلسفة
 
فلسفة تطبيقية: التخصصجدول توقيت الدروس النظرية والتطبيقية للسداسي الثان

16,30ـــــ15,0015,00ـــــ13,3013,30ـــــ11,3012,00ـــــ8:3010,0010,00

األستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادةاألستاذالقاعةالفوجالمادة

فلسفةمصادرمصادر
تعليميةنصوص باللغة 

أمغار,أ122الفلسفة عنون,أ22األجنبيةوارث.أ222التاريــــخ والحضارة ناشف,أ222فلسفية ناشف,أ222فلسفية السبت

ة) (محاض 
(تطبيق)

ة) (محاض 
(تطبيق)(تطبيق)

مسائل 
فلسفةالدولة والنظم

ي العدالة والقانوناالحد
 
جوادي.أ222التاريــــخ والحضارة ولد يوسف,أ222فلسفة العلومولد يوسف,أ222فلسفة العلومبوحفص.أ222السياسية زرافة.أ22ف

ة) ة)(محاض  ة)(محاض  (تطبيق)(تطبيق)(محاض 

تعليمية
الحجاجفكر الدولة والنظمالحجاج

وان,أ122الفلسفة االثني   ي قت 
ي,أ222السياسية بن جبار,أ222الفلسف 

ي,أ222جزائري كيشر ي طين 
بن جبار,أ222الفلسف 

ة) (محاض 
(تطبيق)(تطبيق)

ة) ة)(محاض  (محاض 

الثالثاء

األربعاء

الخميس


