السنة الجامعٌة 2018/2017
شعبة الفلسفة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

جدول استعمال الزمن للسنة الثانية ماستر تاريخ الفلسفة – السداسي األول -
الفوج

01
01
01

01
01

األٌام

الحصة األولى
09.30-08.00

األحد فلسفة التارٌخ
أ.سعد هللا
فلسفة الحضارة
اإلثنٌن
أ.لعموري
تارٌخ
الثالثاء
االستشراق
أ.بن قوٌدر
عاشور
المنطق الحدٌث
األربعاء
أ.رٌاض طاهٌر
الخمٌس

الحصة الثانٌة
11.10-09.40
فلسفة التارٌخ
أ.سعد هللا
فلسفة الحضارة
أ.لعموري
تارٌخ
االستشراق
أ.بن قوٌدر
عاشور
المنطق الحدٌث
أ.رٌاض طاهٌر

الحصة الثالثة
12.50-11.20
فلسفة الدٌن
د.زٌغمً
أنثروبولوجٌا
أ.كراش
تعلٌمٌة الفلسفة
أ.برابح
لغة أجنبٌة أ .زٌدان

الحصة الرابعة
14.40-13.10

الحصة الخامسة
16.20-14.50

الحصة السادسة
18.00-16.30

فلسفة الدٌن زٌغمً
أنثروبولوجٌا
أ.كراش
منهجٌة البحث الفلسفً
بن غزالة
إعالم آلً أ .بوحفص

رئيس الشعبة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

السنة الجامعٌة 2018/2017

كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

شعبة الفلسفة

جدول استعمال الزمن للسنة الثالثة فلسفة  – LMDالسداسي األول -
الفوج

01
01
01
01
01

األٌام

الحصة األولى
09.30-08.00

الحصة الثانٌة
11.10-09.40

األحد فلسفة غربٌة حدٌثة فلسفة غربٌة حدٌثة
د.زٌغمً
د.زٌغمً
الحوكمة وأخالقٌات
االثنٌن
المهنة زٌغمً
فلسفة العلوم كراش
الثالثاء
1
األربعاء فكر عربً حدٌث فكر عربً حدٌث بن
قوٌدر
بن قوٌدر
الخمٌس

الحصة الثالثة
12.50-11.20

الحصة الرابعة
14.40-13.10

الحصة الخامسة
16.20-14.50

الحصة السادسة
18.00-16.30

مناهج الدراسات
االستشراقٌة حجوب
لغة أجنبٌة زٌدان
مناهج فلسفٌة حدٌثة مناهج فلسفٌة حدٌثة
كراش
كراش
فلسفة العلوم كراش فلسفة الجمال 1بن فلسفة الجمال 1بن
1
غزالة
غزالة
فلسفة سٌاسٌة طاهٌر
تعلٌمٌة الفلسفة
تعلٌمٌة الفلسفة
برابح
أ.برابح

رئيس الشعبة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

السنة الجامعٌة 2018/2017

كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

شعبة الفلسفة

جدول استعمال الزمن للسنة األولى ماستر تاريخ الفلسفة  – LMDالسداسي األول –
الفوج

01
01
01
01
01

األٌام

الحصة األولى
09.30-08.00

الحصة الثانٌة
11.10-09.40

األحد
االثنٌن مصادر فلسفٌة 1
زٌغمً
الثالثاء مصادر فلسفٌة 1
زٌغمً
فكر جزائري
األربعاء
برابح
الخمٌس اشكالٌات الفلسفة
العربٌة االسالمٌة
بن قوٌدر

فكر خلدونً
سعد هللا
مناهج البحث
الفلسفً بن غزالة
لغة زٌدان

الحصة الثالثة
12.50-11.20
اشكالٌات الفلسفة
الٌونانٌة سعد هللا
مشكالت فً فلسفة
العلوم حجوب
مناهج البحث الفلسفً
بن غزالة
المنطق طاهٌر

الحصة الرابعة
14.40-13.10
اشكالٌات الفلسفة
الٌونانٌة سعد هللا
مشكالت فً فلسفة
العلوم حجوب
الحجاج الفلسفً
كراش
المنطق طاهٌر

الحصة الخامسة
16.20-14.50

الحصة السادسة
18.00-16.30

الحجاج الفلسفً
كراش

اشكالٌات الفلسفة
العربٌة االسالمٌة
بن قوٌدر

رئيس الشعبة

السنة الجامعٌة 2018/2017
شعبة الفلسفة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

جدول استعمال الزمن للسنة الثانية فلسفة عامة  – LMDالسداسي األول –
الفوج

01
01
01

01
01

األٌام

الحصة األولى
09.30-08.00

الحصة الثانٌة
11.10-09.40

الحصة الثالثة
12.50-11.20

الحصة الرابعة
14.40-13.10

الحصة الخامسة
16.20-14.50

األحد

تارٌخ العلوم كراش

تارٌخ العلوم كراش

االثنٌن

فكر خلدونً سعد هللا

الفلسفة الٌونانٌة بن
قوٌدر
منهجٌة البحث
الفلسفً لعموري

لغة أجنبٌة
زٌدان
الفلسفة الٌونانٌة بن
قوٌدر
منهجٌة البحث
الفلسفً لعموري

منطق طاهٌر

فلسفة القٌم برابح

فلسفة القٌم برابح

فكر شرقً برابح

الثالثاء مدارس الفلسفة
الٌونانٌة بن
غزالة
مدارس الفلسفة منطق طاهٌر
األربعاء
الٌونانٌة بن غزالة
الخمٌس

فكر شرقً برابح

الحصة السادسة
18.00-16.30

رئٌس الشعبة

