
 

 faculté des arts et de la culture *                                              كلية الفنون والثقـافة                                                                                 *
                                                                  département des arts visuelles et de plastique *     الفنون البصرية وفنون العرض  :   قسم    *   

                                                                          

ي  السداس الثاني  رنامج ٔالاسبو   2019/2020ال

 

16 :00/14 :30 14 :30/13 00:  /13:00 11 :30 11 :30/10 :00 10 :00/8 :30 

 

الساعات 

ٔالايام         

 مبادئ فن الرسم

 حميود.أ

ى  08فوج/سنة أو

 مبادئ فن الرسم

حميود.أ  

ى  08فوج/سنة أو  

    
 ٔالاحد

 

ن      الاثن

  فــــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  مــــــــــــــــــــــــــبادىء

ي الدين سفيان  .أ   م

ى   04فوج/سنة أو

  مــــــــــــــــــــــــــبادىء فــــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

ي الدين سفيان  .أ   م

ى   04فوج/سنة أو

   مبادىء فن الرسم 

ي الدين.أ   م

ى   03فوج/سنة أو

  مبادىء فن الرسم 

ي الدين.أ   م

ى  03فوج/سنة أو  

الثالثاء

  مبادىء فن الرسم 

  فرتوني.أ

ى  01فوج/سنة أو

  مبادىء فن الرسم 

  فرتوني.أ

ى  01فوج/سنة أو

ٔالاربعاء    

الخميس     

 04ورشة الرسم



   

 faculté des arts et de la culture *                                              كلية الفنون والثقـافة                                                                                 *
                                                                  département des arts visuelles et de plastique *     الفنون البصرية وفنون العرض  :   قسم    *   

           
ي  السداس الثاني  رنامج ٔالاسبو                                                2019/2020ال

 

16 :00/14 :30 14 :30/13 00:  /13:00 11 :30 11 :30/10 :00 10 :00/8 :30 

 

الساعات 

ٔالايام         

  مبادىء فن الرسم 

ي.أ   فيال

ى   06فوج/سنة أو

  مبادىء فن الرسم 

ي.أ   فيال

ى   06فوج/سنة أو

 ٔالاحد    

 

ن      الاثن

  مبادىء فن الرسم

  بن يح.ا

ى   07فوج/سنة أو

  مبادىء فن الرسم

  بن يح.ا

ى   07فوج/سنة أو

 مــــــــــــــــــــــــبادىء فن الرســــــــــــــــــــــــــــــــم 

بن يح رســـــــــــــــــــــــــيم.أ  

ى   02فوج /سنة أو

 مــــــــــــــــــــــــبادىء فن الرســــــــــــــــــــــــــــــــم

مبن يح رســـــــــــــــــــــــــي.أ  

ى   02فوج /سنة أو

الثالثاء

 مبادىء فن الرسم

بوصافر.أ  

ى  05فوج/سنة أو  

 مبادىء فن الرسم

بوصافر.أ  

ى  05فوج/سنة أو  

ٔالاربعاء    

الخميس     

 05شةور 
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ي  السداس الثاني  رنامج ٔالاسبو                                                2019/2020ال

 

16 :00/14 :30 14 :30/13 00:  /13:00 11 :30 11 :30/10 :00 10 :00/8 :30 

 

الساعات 

ٔالايام         

 ٔالاحد      

 

ن      الاثن

  رسم مناظر طبيعية 
  شابي.أ             

04فوج /تشكيلية .2 سنة

  رسم مناظر طبيعية 
  شابي.أ

 03فوج /تشكيلية .2سنة 

الثالثاء 

  رسم مناظر طبيعية 
  شابي.أ 

02فوج /تشكيلية .2سنة 

  رسم مناظر طبيعية 
  شابي.أ

01فوج /تشكيلية .2سنة 

ٔالاربعاء 

الخميس     

1 allerieG   
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                                                                  département des arts visuelles et de plastique *     الفنون البصرية وفنون العرض  :   قسم    *   

           
                                                                                                       

ي  السداس الثاني  رنامج ٔالاسبو                                                2019/2020ال

 

16 :00/14 :30 14 :30/13 00:  /13:00 11 :30 11 :30/10 :00 10 :00/8 :30 

 

الساعات 

ٔالايام         

 ٔالاحد      

 

ن      الاثن

  تحليل ٔالاعمال الفنية  

  رميتة .ا

 02فوج /تشكيلية .3

  تحليل ٔالاعمال الفنية 

  رميتة .ا

 01فوج /تشكيلية .3

الثالثاء  

 الخط العربي 

مراد.أ  

03فوج/تشكيلية .3  

 الخط العربي 

مراد.أ  

01فوج/تشكيلية .3  

 الخط العربي  

مراد.أ  

02فوج/تشكيلية .3  

ٔالاربعاء 

الخميس     

2 allerieG   
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                                                                  département des arts visuelles et de plastique *     الفنون البصرية وفنون العرض  :   قسم    *   

           
                                                                                            

ي  السداس الثاني  رنامج ٔالاسبو                                                2019/2020ال

 

16 :00/14 :30 

 

14 :30/13 00:  

 

/13:00 11 :30 

 

11 :30/10 :00 

 

10 :00/8 :30 

 

الساعات 

ٔالايام         

  التصوير باإلكريليك 

  بن يزار .أ

 02فوج/تشكيلية .2

  التصوير باإلكريليك 

  يزار بن .أ

 01فوج/تشكيلية .2

 ٔالاحد    

 

  التصوير باإلكريليك 

  بوغاشيش.أ

04فوج/تشكيلية .2  

  التصوير باإلكريليك 

  بوغاشيش .أ

03فوج/تشكيلية .2  

ن     الاثن

  علم املنظور    

ي .أ   شر

 01فوج/تشكيلية .2

 الثالثاء 

 حجم وفضاء 

بوعامر .أ  

02فوج/تشكيلية.3سنة   

 

حجم وفضاء     

بوعامر .أ  

04فوج/تشكيلية.3سنة   

 الخط العربي   

بوصافر.أ  

01فوج/تشكيلية .3  

 ٔالاربعاء 

 حجم وفضاء  

ي .أ تطبيق/شا  

03فوج/تشكيلية.3سنة   

 حجم وفضاء 

ي .أ تطبيق /شا  

01فوج/تشكيلية.3سنة   

 الخميس 

 07شةور 



 

 faculté des arts et de la culture *                                              كلية الفنون والثقـافة                                                                                 *
                                                                  département des arts visuelles et de plastique *     الفنون البصرية وفنون العرض  :   قسم    *   

                                                                                                                  

ي  السداس رنامج ٔالاسبو                                                2019/2020الثاني  ال

 

16 :00/14 :30 14 :30/13 00:  /13:00 11 :30 11 :30/10 :00 10 :00/8 :30 

 

الساعات 

ٔالايام         

ي    مدارس الفن التشكي

  بوطمينة.أ

 01فوج/تشكيلية .3

ي    مدارس الفن التشكي

  بوطمينة.أ

 02فوج/تشكيلية .3

 ٔالاحد    

 

ن       الاثن

ي     مدارس الفن التشكي

  بوطمينة.أ

 03فوج/تشكيلية .3

ي    مدارس الفن التشكي

  بوطمينة.أ

 04فوج/تشكيلية .3

 الثالثاء  

 علم املنظور 

قادري .أ  

02فوج/تشكيلية.2سنة   

 علم املنظور 

قادري .أ  

04فوج/تشكيلية.2 سنة  

 علم املنظور   

قادري .أ  

03فوج/تشكيلية.2سنة   

 ٔالاربعاء 

 الخميس     

 فنون التشكيليةشة الور 



 


