
03 قسنطينة بوبنيدر صالح جامعة

والثقافة الفنون كلية  
العرض وفنون البصرية : الفنون قسم

الول /السداسي الولى السنة
الول السداسي 

13      قاعة                                            

      .2018/  9  201  البرنامج السبوعي للعمال الموجهة السنة الوألى السداسي الوأل 
  1  الفوج 

16 :00-14 :30 14 :30-13h 13h-11 :30 11 :30-10 :00 10 :00-8 :30   الساعات
اليام

التعبير تقينيات 
 الكتابي
/أفرحاتي

محاضرة محاضرة الجمال علم
أ.بوغواص

الحد

القديم الفن
أ.حمودي الصامتة السينما

أ.يطغان

محاضرة    محاضرة الثانين

أجنبية لغة
أ.مفرج

الترجمة مبادئ
أ.بولحية

محاضرة
الثلثااء

آلي إعلم
/ )01( ق

محاضرة قديم مسرح
أ.سعسع

محاضرة
الربعاء

الخميس



03 قسنطينة بوبنيدر صالح جامعة

والثقافة الفنون كلية  
العرض وفنون البصرية : الفنون قسم  

14      قاعة                                                                                                                            الول /السداسي الولى السنة

2018/  9  201      البرنامج السبوعي للعمال  الموجهة  السنة الوألى السداسي الوأل
 2  الفوج 

16 :00-14 :30 14 :30-
13h

13h-11 :30 11 :30-10 :00 10 :00-8 :30 الساعات
اليام

 الجمال علم
أ.بوغواص

محاضرة محاضرة
الحد

الصامتة السينما
أ.يطغان

القديم الفن
أ.حمودي

محاضرة   آلي إعلم
)01( آلي إعلم قاعة

أ.بوزيد

محاضرة  الثانين

 
الكتابي التعبير تقنيات

أ.سلطان
الترجمة مبادئ

. أبولحية
محاضرة

الثلثااء

أجنبية لغة
أ.هريدة

قديم مسرح
أ.سعسع

محاضرة محاضرة
الربعاء

الخميس



03 قسنطينة بوبنيدر صالح جامعة

والثقافة الفنون كلية  

15      قاعة                                                                                                                           العرض وفنون البصرية : الفنون قسم
الول /السداسي الولى السنة

2018/  9  201  البرنامج السبوعي للعمال  الموجهة السنة الوألى السداسي الوأل 
3  الفوج 

16 :00-14 :30 14 :30-13h 13h-11 :30 11 :30-10 :00 10 :00-8 :30 الساعات
اليام

الصامتة السينما
أ.بوالبردعة

محاضرة محاضرة الحد

آلي إعلم
)01( آلي إعلم قاعة

أ.بوزيد

 
محاضرة

الترجمة مبادئ
أ.بولحية محاضرة

الثانين

القديم الفن 
أ.جزار

الكتابي التعبير تقنيات
أ.قاسم  محاضرة 

الثلثااء

قديم مسرح
أ.سعسع

أجنبية لغة
أ.هريدة

محاضرة الجمال علم
أ.بوغواص

محاضرة  الربعاء

الخميس



03 قسنطينة بوبنيدر صالح جامعة

والثقافة الفنون كلية
 العرض وفنون البصرية : الفنون قسم

16      قاعة                                                                                                                           الول /السداسي الولى السنة

. 2018/  9  201  البرنامج السبوعي للعمال  الموجهة  السنة الوألى السداسي الوأل 
4  الفوج 

16 :00-14 :30 14 :30-13h 13h-11 :30 11 :30-10 :00 10 :00-8 :30
              الساعات

اليام

الصامتة السينما
أ.بوالبردعة

 محاضرة  محاضرة

   

الحد

تقنيات.ت.الكتابي
أ.فرحاتي

الترجمة مبادئ
أ.بولحية

محاضرة محاضرة الثانين

 
القديم الفن  

أ.جزار

أجنبية لغة
أ.هريدة

الجمال علم
أ.مازة  محاضرة

الثلثااء

القديم المسرح
أ.بوطولة

محاضرة 
آلي إعلم  

)01( إ.آلي قاعة

محاضرة  الربعاء

الخميس



03 قسنطينة بوبنيدر صالح جامعة

والثقافة الفنون كلية
 العرض وفنون البصرية : الفنون قسم

17      قاعة                                                                                                                        الول /السداسي الولى السنة
 2018/  9  201  البرنامج السبوعي للعمال  الموجهة  السنة الوألى السداسي الوأل 

5  الفوج 

16 :00-14 :30 14 :30-13h 13h-11 :30 11 :30-10 :00 10 :00-8 :30
   الساعات 

            
اليام

الكتابي التعبير تقنيات
أ.فرحاتي

القديم الفن
أ.حمودي

 

محاضرة محاضرة
الحد

آلي إعلم     
1 إ.آلي قاعة

أ.بوزيد

صامتة سينما
أ. سعسع

محاضرة محاضرة الثانين

أجنبية لغة
أ. كبابي

الترجمة مبادئ
أ.بلحرش محاضرة

الثلثااء

الجمال علم
أ.بوغواص

محاضرة
القديم المسرح

أ.بوطولة

محاضرة  الربعاء

الخميس



03 قسنطينة بوبنيدر صالح جامعة

والثقافة الفنون كلية
 العرض وفنون البصرية : الفنون قسم

18      قاعة                                                                                                                       الول /السداسي الولى السنة

2018/  9  201  البرنامج السبوعي للعمال  الموجهة  السنة الوألى السداسي الوأل 
6  الفوج 

16 :00-14 :30 14 :30-13h 13h-11 :
30

11 :30-10 :00 10 :00-8 :30   الساعات
اليام

القديم الفن  

أ.حمودي

محاضرة
الحد محاضرة

القديم المسرح
أ.زقاي

محاضرة
صامتة سينما

أ.سعسع

محاضرة الثانين

 
الكتابي التعبير تقنيات

أ.سلطان

الترجمة مبادئ
أ.بلحرش

أجنبية لغة أ
أ.كبابي

 محاضرة
الثلثااء

آلي إعلم
)01( قاعة الجمال علم

أ.جزار

محاضرة  محاضرة  الربعاء

الخميس



03 قسنطينة بوبنيدر صالح جامعة

والثقافة الفنون كلية

19      قاعة                                                                                                                     العرض وفنون البصرية : الفنون قسم
الول /السداسي الولى السنة

2018/  9  201  البرنامج السبوعي للعمال الموجهة السنة الوألى السداسي الوأل   
7  الفوج 

16 :00-14 :30 14 :30-13h 13h-11 :30 11 :30-10 :00 10 :00-8 :30
    الساعات

             
اليام

آلي إعلم
)2 (إآ قاعة

أ.بوزيد

محاضرة محاضرة الحد

الكتابي التعبير تقنيات
أ.فرحاتي

محاضرة
القديم المسرح

أ.زقاي

محاضرة الثانين

أجنبية لغة
أ.مفرج

الترجمة مبادئ
أ.بلحرش

القديم الفن
أ.جزار محاضرة

الثلثااء

الجمال علم
أ.جزار

محاضرة صامتة سينما
أ.بوزعيب

 

محاضرة  الربعاء

الخميس



03 قسنطينة بوبنيدر صالح جامعة

والثقافة الفنون كلية
 العرض وفنون البصرية : الفنون قسم

الول /السداسي الولى السنة

2018/  9  201  البرنامج السبوعي للعمال الموجهة السنة الوألى السداسي الوأل   
  8      الفوج

16 :00-14 :30 14 :30-13h 13h-11 :30 11 :30-10 :00 10 :00-8 :30
    الساعات

             
اليام

القديم المسرح
أ.زقاي

اللي العلم مبادئ
1 ق

أ.بوزيد

محاضرة محاضرة
الحد

الترجمة مبادئ

أ.بلحرش
15ق

محاضرة
الصامتة السينما

أ.يطغان

محاضرة الثانين

أجنبية لغة
أ.هريدة

17ق

الجمال علم
أ.مازة الكتابي التعبير تقنيات

أ.سلطان
محاضرة

الثلثااء

محاضرة
القديم الفن

أ.حمودي

محاضرة  الربعاء

الخميس


