
 _ الحاج لخضر1جامعة باتنة_

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 8112/8112السنة الجامعية:                                             األول السداسيقسم الفلسفة                                                              

 ليسانس الفوج األول 2برنامج السنة 
 التوقيت 2:11-12:51 2:51-11:11 11:11-18:51 18:51-10:11 10:11-13:51 13:51-10:11

 األيام

 المنطك الصوري   

 1سنوسً ق
 مدارس الفلسفة الٌونانٌة

 2برهوم م
 مدارس الفلسفة الٌونانٌة

 1برهوم ق
 األحد

 منهجٌة البحث الفلسفً 

 1بوناب ق
 منهجٌة البحث الفلسفً

 3بوناب م
 فلسفة ٌونانٌة

 3زواد مم
 فلسفة ٌونانٌة

 1مزواد ق
 االثنين 

 الفكر الشرلً

 3مسرحً م
 تارٌخ العلم

 1بوزٌزه ق
 تارٌخ العلم

 3مسرحً م
 المنطك الصوري

 3بن عبٌد م
 الثالثاء  

 الفكر الخلدونً   

 3لبروج م
 الفكر الشرلً

 1مراح ق
 األربعاء 

 المادة االختٌارٌة    

 3بغٌانً م
 لغة أجنبٌة

 لخميسا 1بوشارب ق

 رئيس القسم

  



 _ الحاج لخضر1جامعة باتنة_

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 8112/8112السنة الجامعية:                                              األول السداسيقسم الفلسفة                                                              

 انس الفوج الثانيليس 2برنامج السنة 
 التوقيت 2:11-12:51 2:51-11:11 11:11-18:51 18:51-10:11 10:11-13:51 13:51-10:11

 األيام
 فلسفة ٌونانٌة 

 1مزواد ق
 المنطك الصوري

 1سنوسً ق
 مدارس الفلسفة الٌونانٌة

 2برهوم ق
 مدارس الفلسفة الٌونانٌة

 2برهوم م
 األحد 

 منهجٌة البحث الفلسفً

 1بوناب ق
 نهجٌة البحث الفلسفًم 

 3بوناب م
 فلسفة ٌونانٌة

 3مزواد م
 االثنين  

 الفكر الشرلً

 3مسرحً م
 تارٌخ العلم 

 3مسرحً م
 المنطك الصوري

 3بن عبٌد م
 الثالثاء  

 الفكر الشرلً  

 2مراح ق
 الفكر الخلدونً

 3م لبروج
 تارٌخ العلم 

 1بوزٌزه ق
 األربعاء

 لغة أجنبٌة   

 1بوشارب ق
 الختٌارٌةالمادة ا

 3بغٌانً م
 الخميس 

 رئيس القسم

  



 _ الحاج لخضر1جامعة باتنة_

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 8112/8112السنة الجامعية:                                              األول السداسيقسم الفلسفة                                                              

 ليسانس الفوج الثالث 2برنامج السنة 
 التوقيت 2:11-12:51 2:51-11:11 11:11-18:51 18:51-10:11 10:11-13:51 13:51-10:11

 األيام
 فلسفة ٌونانٌة  

 2مزواد ق
 مدارس الفلسفة الٌونانٌة 

 2برهوم م
 األحد 

 منهجٌة البحث الفلسفً  

 3بوناب م
 فلسفة ٌونانٌة

 3مزواد م
 فلسفة الٌونانٌةمدارس ال 

 1برهوم ق
 االثنين

 الفكر الشرلً

 3مسرحً م
 تارٌخ العلم

 2بماش ق
 تارٌخ العلم

 3مسرحً م
 المنطك الصوري

 3بن عبٌد م
 منهجٌة البحث الفلسفً 

 1بوناب ق
 الثالثاء

 الفكر الشرلً 

 2بلعٌدي ق
 المنطك الصوري

 3سنوسً ق
 الفكر الخلدونً

 3لبروج م
 لغة أجنبٌة

 2بوشارب ق
 األربعاء 

 المادة االختٌارٌة    

 3بغٌانً م
 الخميس 

 رئيس القسم

 

  



 _ الحاج لخضر1جامعة باتنة_

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 8112/8112السنة الجامعية:                                              األول السداسيقسم الفلسفة                                                              

 ليسانس الفوج الرابع 2برنامج السنة 
 التوقيت 2:11-12:51 2:51-11:11 11:11-18:51 18:51-10:11 10:11-13:51 13:51-10:11

 األيام
 فلسفة ٌونانٌة   

 3مزواد ق
 مدارس الفلسفة الٌونانٌة

 2برهوم م
 األحد 

 منهجٌة البحث الفلسفً  

 3بوناب م
 انٌةفلسفة ٌون

 3مزواد م
 مدارس الفلسفة الٌونانٌة

 2برهوم ق
 االثنين 

 الفكر الشرلً

 3مسرحً م
 تارٌخ العلم 

 3مسرحً م
 المنطك الصوري

 3بن عبٌد م
 منهجٌة البحث الفلسفً

 1بوناب ق
 الثالثاء 

 الفكر الشرلً  

 4بلعٌدي ق
 الفكر الخلدونً

 3لبروج م
 تارٌخ العلم

 3بوزٌزه ق
 لغة أجنبٌة

 2قبوشارب 
 األربعاء

 المادة االختٌارٌة    

 3بغٌانً م
 الخميس 

 رئيس القسم

  



 _ الحاج لخضر1جامعة باتنة_

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 8112/8112السنة الجامعية:                                              األولالسداسي قسم الفلسفة                                                              

 ليسانس الفوج األول 3برنامج السنة 
 التوقيت 2:11-12:51 2:51-11:11 11:11-18:51 18:51-10:11 10:11-13:51 13:51-10:11

 األيام

 الفكر العربً الحدٌث

 3حبطه ق
فلسفة الجمال بغٌانً 

 2ق
 الفكر العربً الحدٌث

 3شروف م
 فلسفة الجمال

 3ٌحً م
 األحد  

 فلسفة غربٌة حدٌثة  2المادة االختٌارٌة م  

 3بالم م
 فلسفة غربٌة حدٌثة

 2بالم ق
 االثنين

 تعلٌمٌة الفلسفة  

 1مصباح ق
 فلسفة العلوم

 1بركان ق
 فلسفة العلوم

 3بركان م
 الثالثاء 

 الفلسفة االجتماعٌة  

 3ولهى م
 تعلٌمٌة الفلسفة

 2بوالسكن م
 مناهج الدراسات االستشرالٌة 

 3ً قحشان
 األربعاء

 مناهج فلسفٌة حدٌثة  

 1بركان ق
 مناهج فلسفٌة حدٌثة

 3بركان م
 لغة أجنبٌة

 1بوشارب ق
 الخميس 

 رئيس القسم

 

  



 _ الحاج لخضر1جامعة باتنة_

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 8112/8112السنة الجامعية:                                              األولسي السداقسم الفلسفة                                                              

 ليسانس الفوج الثاني 3برنامج السنة 
 التوقيت 2:11-12:51 2:51-11:11 11:11-18:51 18:51-10:11 10:11-13:51 13:51-10:11

 األيام

 فلسفة الجمال

 2بغٌانً ق
 الفكر العربً الحدٌث

 3حبطه ق
 العربً الحدٌث الفكر

 3شروف م
 فلسفة الجمال

 3ٌحً م
 األحد  

 فلسفة غربٌة حدٌثة 2المادة االختٌارٌة م  

 1بالم ق
 فلسفة غربٌة حدٌثة

 3بالم م
 االثنين 

 تعلٌمٌة الفلسفة 

 3مصباح ق
 فلسفة العلوم

 2بركان ق
 فلسفة العلوم 

 3بركان م
 الثالثاء 

 الفلسفة االجتماعٌة  

 3ولهى م
 الفلسفةتعلٌمٌة 

 2بوالسكن م
مناهج الدراسات 

 االستشرالٌة

 4حشانً ق

 األربعاء 

 لغة أجنبٌة  

 1بوشارب ق
 مناهج فلسفٌة حدٌثة

 3بركان م
 مناهج فلسفٌة حدٌثة

 2بركان ق
 الخميس 

 رئيس القسم

 

 



 _ الحاج لخضر1جامعة باتنة_

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 8112/8112السنة الجامعية:                                           األولالسداسي                                              قسم الفلسفة                 

 الفوج األول –فلسفة غربية حديثة ومعاصرة  -ماستر  1برنامج السنة 
 التوقيت 2:11-12:51 2:51-11:11 11:11-18:51 18:51-10:11 10:11-13:51 13:51-10:11

 األيام
 مصادر فلسفٌة 

 2دواق م
 مصادر فلسفٌة

 1دواق ق
 حجاج فلسفً

 1شروف ق
 حجاج فلسفً

 3شروف م
 السبت 

 فلسفة العلوم    

 1رحال غربً ق
 فلسفة العلوم

 2رحال غربً م
 األحد

 أنساق فلسفٌة  

 1شراد ق
 أنساق فلسفٌة

 2شراد م
نصوص فلسفٌة بلغة أجنبٌة 

 3لرحال غربً ق
 االثنين 

 تارٌخ العلم الحدٌث 

 3مسرحً م
 فالسفة التنوٌر

 2برتٌمة م
 الفكر الجزائري

 2حشانً ق
 فالسفة التنوٌر

 2برتٌمة ق
 الثالثاء 

 األربعاء      
 رئيس القسم

 

 

 

  



 _ الحاج لخضر1جامعة باتنة_

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 8112/8112السنة الجامعية:                                           األولالسداسي                                  قسم الفلسفة                             

 الفوج الثاني –فلسفة غربية حديثة ومعاصرة  -ماستر  1برنامج السنة 
 التوقيت 2:11-12:51 2:51-11:11 11:11-18:51 18:51-10:11 10:11-13:51 13:51-10:11

 األيام
 مصادر فلسفٌة 

 2دواق م
 حجاج فلسفً

 2شروف ق
 مصادر فلسفٌة

 2دواق ق
 حجاج فلسفً

 3شروف م
 السبت 

 فلسفة العلوم   

 4رحال غربً ق
 فلسفة العلوم 

 2رحال غربً م
 األحد

 أنساق فلسفٌة   

 2شراد م
 أنساق فلسفٌة

 4شراد ق
 نصوص فلسفٌة بلغة أجنبٌة

 3رحال غربً ق
 االثنين

 الجزائري الفكر

 1حشانً ق
 تارٌخ العلم الحدٌث

 3مسرحً م
 فالسفة التنوٌر

 2برتٌمة م
 فالسفة التنوٌر 

 3برتٌمة ق
 الثالثاء 

 األربعاء      
 رئيس القسم

 

 

 

 

  



 _ الحاج لخضر1جامعة باتنة_

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 8112/8112السنة الجامعية:                                              األول السداسي                    قسم الفلسفة                                          

 الفوج األول –فلسفة تطبيقية  -ماستر  1برنامج السنة 
 التوقيت 2:11-12:51 2:51-11:11 11:11-18:51 18:51-10:11 10:11-13:51 13:51-10:11

 األيام

 حجاج فلسفً 

 1ق
 أخالق تطبٌمٌة

 3زروق ق
 أخالق تطبٌمٌة

 2زروق م
 حجاج فلسفً

 3شروف م
 السبت 

نصوص فلسفٌة بلغة أجنبٌة  

 4ق
 مصادر فلسفٌة

 3معزي ق
 مصادر فلسفٌة

 2معزي م
 األحد  

 مناهج البحث الفلسفً  

 2بن سماعٌن ق
 فلسفة التارٌخ والحضارة

 2برهوم ق
 مناهج البحث الفلسفً

 بن سماعٌن
 االثنين 

 فلسفة التارٌخ والحضارة 

 4بن سعٌدي ق
 الفكر الجزائري

 3حشانً ق
 فلسفة العلوم

 2رحال غربً م
 فلسفة العلوم

 3رحال غربً ق
 الثالثاء 

 الدولة والنظم السٌاسٌة  

 3عمرانً م
 الدولة والنظم السٌاسٌة

 5عمرانً ق
 الدولة والنظم السٌاسٌة

 األربعاء  5عمرانً ق

 رئيس القسم

 

 



 _ الحاج لخضر1باتنة_جامعة 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 8112/8112السنة الجامعية:                                              األول السداسيقسم الفلسفة                                                              

 الثانيالفوج  –فلسفة تطبيقية  -ماستر  1برنامج السنة 
 التوقيت 2:11-12:51 2:51-11:11 11:11-18:51 18:51-10:11 10:11-13:51 13:51-10:11

 األيام

 أخالق تطبٌمٌة 

 2زروق ق
 حجاج فلسفً

 4ق
 أخالق تطبٌمٌة

 2زروق م
 حجاج فلسفً

 3شروف م
 السبت 

 مصادر فلسفٌة 

 5معزي ق
 مصادر فلسفٌة 

 2معزي م
نصوص فلسفٌة بلغة 

 2أجنبٌة ق
 األحد 

 فلسفة التارٌخ والحضارة   

 2برهوم ق
 مناهج البحث الفلسفً

 2بن سماعٌن م
 مناهج البحث الفلسفً

 4بن سماعٌن ق
 االثنين

 فلسفة التارٌخ والحضارة

 2بن سعٌدي ق
 الفكر الجزائري

 5حشانً ق
 فلسفة العلوم

 4رحال غربً ق
 فلسفة العلوم

 2رحال غربً م
 الثالثاء  

 سٌةالدولة والنظم السٌا  

 3عمرانً م
 الدولة والنظم السٌاسٌة

 5عمرانً ق
 األربعاء  

 رئيس القسم

 

 



 _ الحاج لخضر1جامعة باتنة_

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 8112/8112السنة الجامعية:                                           األولالسداسي قسم الفلسفة                                                              

 الفوج األول –فلسفة غربية حديثة ومعاصرة  -ماستر  2برنامج السنة 
 التوقيت 2:11-12:51 2:51-11:11 11:11-18:51 18:51-10:11 10:11-13:51 13:51-10:11

 األيام
 الفلسفة المارٌة 

 3معزي ق
 مشكالت فلسفٌة

 5دمحم الشرٌف ق
 الفلسفة المارٌة

 3معزي م
 مشكالت فلسفٌة

 2دمحم الشرٌف م
 السبت 

 الفلسفة األنجلوسكسونٌة 

 3بالم م
نصوص فلسفٌة بلغة  

 5أجنبٌة ق
 نظرٌات الفن

 3ٌحً م
 األحد 

 فلسفة االختالف    

 5ربوح  ق
 االثنين 3فلسفة االختالف ربوح م

 تمنٌات البحث األكادٌمً 

 2برتٌمة م
 الفلسفة األنجلوسكسونٌة

 5بماش ق
 تٌةمماوال

 4ولهى ق
 الثالثاء  

 األربعاء      
 رئيس القسم

 

 

 

 

  



 _ الحاج لخضر1جامعة باتنة_

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 8112/8112امعية: السنة الج                                          األولالسداسي قسم الفلسفة                                                              

 الفوج الثاني –فلسفة غربية حديثة ومعاصرة  -ماستر  2برنامج السنة 
 التوقيت 2:11-12:51 2:51-11:11 11:11-18:51 18:51-10:11 10:11-13:51 13:51-10:11

 األيام
 مشكالت فلسفٌة 

 4دمحم الشرٌف ق
 الفلسفة المارٌة 6الفلسفة المارٌة معزي ق

 3معزي م
 ٌةمشكالت فلسف

 2دمحم الشرٌف م
 السبت 

 الفلسفة األنجلوسكسونٌة 

 3بالم م
نصوص فلسفٌة بلغة أجنبٌة 

 4ق
 نظرٌات الفن 

 3ٌحً م
 األحد 

 فلسفة االختالف   

 3ربوح ق
 االثنين 3فلسفة االختالف ربوح م 

 الفلسفة األنجلوسكسونٌة

 3بماش ق
 تمنٌات البحث األكادٌمً

 2برتٌمة م
 مماوالتٌة 

 4ولهى ق
 الثالثاء  

 األربعاء      
 رئيس القسم

 

 

 

 

 



 _ الحاج لخضر1جامعة باتنة_

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 8112/8112السنة الجامعية:                                              األول السداسيقسم الفلسفة                                                              

 فلسفة تطبيقية -ماستر  2برنامج السنة 
 التوقيت 2:11-12:51 2:51-11:11 11:11-18:51 18:51-10:11 10:11-13:51 13:51-10:11

 األيام

 تعلٌمٌة الفلسفة 

 5بن سماعٌن ق
 تعلٌمٌة الفلسفة

 2بن سماعٌن م
 فلسفة الدٌن

 3دمحم الشرٌف ق
 السبت  

 فلسفة الفعل

 3ربوح ق
 فلسفة الفعل

 6بوح قر
 بٌوطٌما ومستمبل اإلنسان

 5زروق ق
 بٌوطٌما ومستمبل اإلنسان

 6زروق ق
 فلسفة الدٌن

 4دمحم الشرٌف ق
 األحد 

منهجٌات الحوار  
 وأخاللٌات التواصل

 2مزواد ق

منهجٌات الحوار 
 وأخاللٌات التواصل

 3مزواد ق

نصوص فلسفٌة بلغة 

 4أجنبٌة ق
 الفن والجمالٌات المعاصرة

 6ٌحً ق
 الجمالٌات المعاصرةالفن و

 5ٌحً ق
 االثنين

 الثالثاء      

 األربعاء      

 رئيس القسم

 

 


