ﺟامعة ﺟيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
ﻗسﻢ العلوم اﻻﺟتماعية
التوﻗيت
10:0008:30

11:3010:00

13:0011:30

اﻷحد

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻﺟتماعية
استعمال الزمن للسنة الثانية ﻓلسﻔة )ل م د(
اﻻثنين

مدارس الﻔلسﻔة اليونانية
محاضرة ق21 :
د .ﻗسول ثابت

المنطق التقليدي محاضرة
ق 22 :د .مغربي
الﻔكر الشرﻗي ف 02ق 21
د .بن بوهة أحمد
مدارس الﻔلسﻔة اليونانية
مغربي ف 01:ق 22
مدارس الﻔلسﻔة اليونانية
مغربي ف 02:ق22 :
الﻔكر الشرﻗي
ف  01ق  21د .بن بوهة

14:3013:00

منهجية البحﺚ الﻔلسﻔي
ف 02:ق 22 :أ.سومار

16:0014:30

الﻔكر الخلدوني محاضرة
ق 22 :أ.عرباوي ﷴ

الثﻼثاء

ﻓلسﻔة يونانية محاضرة
ق22 :
د.بن طرات ﺟلول
المنطق التقليدي ف02:
ق  22د .ﻗسول ثابت

الﻔكر الشرﻗي
محاضرة ق 22
د .مروﻓل كلثوم
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المنطق التقليدي ف01:
ق  21د .ﻗسول ثابت

تاريخ العلﻢ محاضرة
ق 21
د.رايس زواوي
لغة أﺟنبية
ف 02 :ق33 :
أ .ﻗدوس
لغة أﺟنبية
ف 01:ق33:
أ .ﻗدوس

السنة الجامعية 2018 -2017
]السداسي الثالﺚ[
اﻷربعاء

منهجية البحﺚ الﻔلسﻔي
ف 01:ق  30أ.سومار

ﻓلسﻔة التاريخ محاضرة
ق 22:د .حساين دواﺟي
ﻓلسﻔة يونانية
ف 02 :ق  22د .عواد نجاة
تاريخ العلﻢ أ.اوﻻﺟي
ف 01:ق21 :
ﻓلسﻔة يونانية
د .عواد نجاة ف 01 :ق22
تاريخ العلﻢ أ.اوﻻﺟي
ف 02:ق38 :

منهجية البحﺚ الﻔلسﻔي
محاضرة ق 24 :د.نزار

ع  /رئيس القسﻢ:

الخميس

ﺟامعة ﺟيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
ﻗسﻢ العلوم اﻻﺟتماعية

السنة الجامعية 2018 -2017
]السداسي الخامس[

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻﺟتماعية
استعمال الزمن للسنة الثالثة ﻓلسﻔة )ل م د(

التوﻗيت

اﻷحد

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

10:0008:30

مناهج ﻓلسﻔية حديثة
محاضرة ق23 :
د .معرف مصطﻔى

ﻓلسﻔة غربية حديثة
محاضرة ق23 :
د .دواﺟي

ﻓلسﻔة العلوم 1
محاضرة ق23 :
د .نزار ﻗويدر

الﻔلسﻔة اﻻﺟتماعية
محاضرة ق23 :
د .عرباوي ﷴ

11:3010:00

ﻓلسﻔة العلوم
تطبيق ف  01ق23
د .معرف

13:0011:30

لغة أﺟنبية أ .شيوخ
تطبيق ف  02ق 30

14:3013:00

16:0014:30

ﻓلسﻔة الجمال  1أ.عواد
تط ف  01ق23 :
مناهج ﻓلسﻔية حديثة
تط ف 02ق 25د .ﻗسول

لغة أﺟنبية أ .شيوخ
تطبيق ف  01ق 23
ﻓلسﻔة العلوم أ .بن بوهة
تطبيق ف  02ق21
ﻓكر عربي حديﺚ
محاضرة ق 23أ.مرابي
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ﻓكر عربي حديﺚ
تط ف  01ق32
أ..حﻔيان

ﻓلسﻔة اﻷخﻼق
)محاضرة( ق 23
د .عواد نجاة

ﻓكر عربي حديﺚ
تط ف  02ق23
أ .حﻔيان

مناهج ﻓلسﻔية حديثة
تط ف  01ق23
معرف

ﻓلسﻔة الجمال 1
محاضرة ق23
أ .حﻔيان مليكة

تعليمية الﻔلسﻔة
أ.عرباوي تطبيق
ف  02ق 30

ﻓلسﻔة غربية حديثة
تطبيق د رايس
ف  02ق21

ﻓلسﻔة الجمال 1
تط ف  02ق 23 :أ.عواد
مناهج الدراسات اﻻستشراﻗية
تط ف  01ق  25دة .مروﻓل
تعليمية الﻔلسﻔة
محاضرة ق 23
د .بن بوهة
مناهج الدراسات اﻻستشراﻗية
تط ف  02ق  23د.ة مروﻓل
تعليمية الﻔلسﻔة أ.بن بوهة
تطبيق ف  01ق 24
ﻓلسﻔة غربية حديثة
تطبيق د مغربي ف  01ق23

ع  /رئيس القسﻢ:

الخميس

ﺟامعة ﺟيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
شعبة الﻔلسﻔة
ﻗسﻢ العلوم اﻻﺟتماعية
التوﻗيت

السبت

اﻷحد

السنة الجامعية 2018 -2017
كلية العلوم اﻹنسانية واﻻﺟتماعية
]السداسي الثالﺚ[
استعمال الزمن ماستر  2ﻓلسﻔة واتيقا العلوم
اﻻثنين

الثﻼثاء

10:00-08:30

اتيقا التواصل
تطبيق ق22 :
د .دواﺟي حساين غالي

11:30-10:00

اتيقا اﻷيكولوﺟيا
تطبيق ق22 :
د .رايس زواوي

13:00-11:30

بيو اتيقا
محاضرة ق22:
د .مغربي زين العابدين

تقنيات البحﺚ
البيبليوغراﻓي تط ق22 :
د .ﻗادري عبد الرحمن

14:30-13:00

اتيقا اﻷيكولوﺟيا
محاضرة ق22 :
د .رايس زواوي

مصطلحات ﻓلسﻔية باللغة
اﻻنجليزية تطبيق ق22 :
د .ﻗادري عبد الرحمن

اتيقا التواصل
محاضرة ق22 :
د .دواﺟي حساين غالي
تحليل نصوص ﻓلسﻔية
تطبيق ق24 :
أ .سومار عبد القادر

16:00-14:30
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اﻷربعاء

ع /رئيس القسﻢ

رسائل ﻓلسﻔية ﻓي
أخﻼﻗيات مهنة الطب
محاضرة ق24 :
د .مروﻓل كلثوم
بيو اتيقا
تطبيق ق21 :
د .نزار ﻗويدر

الخميس

ﺟامعة ﺟيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
شعبة الﻔلسﻔة
ﻗسﻢ العلوم اﻻﺟتماعية
التوﻗيت

السنة الجامعية 2018 -2017
كلية العلوم اﻹنسانية واﻻﺟتماعية
]السداسي اﻷول[
استعمال الزمن ماستر  1ﻓلسﻔة غربية حديثة ومعاصرة

السبت

اﻷحد

اﻻثنين

10:0008:30

ﻓلسﻔة العلوم
محاضرة ق23 :
د .أوﻻﺟي واسيني

تاريخ العالﻢ الحديﺚ
محاضرة ق25 :
د .سومار عبد القادر

ﻓﻼسﻔة التنوير
محاضرة ق21 :
د .معرف مصطﻔى

11:3010:00

مصادر ﻓلسﻔية
تطبيق ق21:
د .أوﻻﺟي واسيني

اﻻنساق الﻔلسﻔية
تطبيق ق25 :
د .سومار عبد القادر

ﻓﻼسﻔة التنوير
تطبيق ق21 :
د .معرف مصطﻔى

ﻓلسﻔة العلوم:
ﻗضايا  1تطبيق
ق 23 :د .نزار

13:0011:30

مناهج البحﺚ الﻔلسﻔي
محاضرة المدرج 23
د .رايس زواوي

ﻓكر ﺟزائري
محاضرة ق25:
أ .مرابي ياسين

الحجاج الﻔلسﻔي 01
محاضرة أ ﻗادري ق24:

مصادر ﻓلسﻔية
ﻗضايا  1محاضرة
ق 26 :د .نزار

14:3013:00

لغة أﺟنبية أ .ﻗدوس
تطبيق ق36 :

الثﻼثاء
اﻻنساق الﻔلسﻔية
محاضرة ق25 :
د .مخلوف سيد احمد

مناهج البحﺚ الﻔلسﻔي
تطبيق ق21 :
د .رايس زواوي
الحجاج الﻔلسﻔي
تطبيق أ ﻗادري ق22:

16:0014:30
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ع /رئيس القسﻢ

اﻷربعاء

الخميس

ﺟامعة ﺟيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
شعبة الﻔلسﻔة
ﻗسﻢ العلوم اﻻﺟتماعية
التوﻗيت

السبت

اﻷحد

10:0008:30

الﻔلسﻔة الغربية
المعاصرة محاضرة
ق24:د .مخلوف

ايديولوﺟيا
تطبيق ق24 :
د .بن طرات ﺟلول

السنة الجامعية 2018 -2017
كلية العلوم اﻹنسانية واﻻﺟتماعية
]السداسي الثالﺚ[
استعمال الزمن ماستر  2ﻓلسﻔة حديثة ومعاصرة
الثﻼثاء

اﻻثنين

اﻷربعاء

الخميس

11:3010:00

ﻓكر النهضة العربية
تطبيق أ مغربي ق24:

ايديولوﺟيا
محاضرة ق24:
د .بن طرات ﺟلول

ﻓكر النهضة العربية
محاضرة ق26 :
د .حﻔيان مليكة

ﻓكر العولمة
محاضرة ق24 :
د .بن ديدة

13:0011:30

نظرية المعرﻓة
محاضرة ق24 :
د .أوﻻﺟي واسيني

الﻔلسﻔة الغربية
المعاصرة
تطبيق ق24 :
د .معرف مصطﻔى

الﻔكر العربي المعاصر
تطبيق ق21 :
د .مروﻓل كلثوم

ﻓكر العولمة
تطبيق ق24 :
د .بن ديدة

الﻔكر العربي
المعاصر
محاضرة ق24 :
د .مرابي ياسين

تقنيات البحﺚ
البيبليوغراﻓي
محاضرة ق21 :
د .ﻗادري عبد الرحمن

لغة أﺟنبية
تطبيق ق26 :
ﻗدوس

تحليل نصوص ﻓي
الﻔلسﻔة العربية
تط ق21 :
د .ﻗادري عبد الرحمن

14:3013:00

16:0014:30

ملتقى القضايا الﻔلسﻔية
الراهنة تطبيق ق24 :
أ.براهمي عبد الطيف
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ع/

رئيس القسﻢ

