
03قسنطينة صالح بوبنيدر جامعة   

  
  كلية الفنون والثقافة

                                                                                                                                     الفنون البصرية وفنون العرض :   قسم
                                                                                                                 السداسي الثاني                                                        

                                                                                2020-9201 زيع الورشاتتو برنامج

  05ورشة  
  

16 :00‐14 :30  14 :30‐13h  13h‐11 :30  11 :30‐10 :00 
 

10 :00‐8 :30 
الساعات                     

األيام

      األحد      
  

          االثنين

 رسم ورشة
محي الدين.أ  

  2ف.ت.سنة ثالثة

 رسم ورشة
محي الدين.أ  

  4ف.ت.سنة ثالثة

 رسم ورشة      
الدين محي.أ  

 1ف.ت.سنة ثالثة

 رسم ورشة
محي الدين.أ  

 3ف.ت.سنة ثالثة

الثالثاء

    األربعاء     

          الخميس

 
  
  
  
  
  



03قسنطينة صالح بوبنيدر جامعة   

  كلية الفنون والثقافة
                                                                                                                                     الفنون البصرية وفنون العرض :   قسم

                                                          السداسي الثاني                                                                                                               
                                                                                2020-9201 الورشاتتوزيع  برنامج

gallerie1   
  

16 :00‐14 :30  14 :30‐13h  13h‐11 :30  11 :30‐10 :00 
 

10 :00‐8 :30 
                   

 الساعات  
األيام

 رسم طبيعة صامتة
فياللي.أ  
  04ف.ت.2سنة

 رسم طبيعة صامتة
فياللي.أ  
 03ف.ت.2سنة

  األحد      
  

 رسم طبيعة صامتة
 02ف.ت.2سنة

 رسم طبيعة صامتة
 01ف.ت.2سنة

االثنين  

     الثالثاء

    األربعاء     

      الخميس

  
  
  
  
  
 



03قسنطينة صالح بوبنيدر جامعة   

  
  كلية الفنون والثقافة

                                                                                                                                     الفنون البصرية وفنون العرض :   قسم
                                                          السداسي الثاني                                                                                                               

  2020-9201توزيع الورشات 
Gallerie2   

  

  

16 :00‐14 :30  14 :30‐13h  13h‐11 :30  11 :30‐10 :00 
 

10 :00‐8 :30 
                   

 الساعات  
األيام

 تصوير بألوان مائية
.أ  
  02ف.ت.2سنة

 تصوير بألوان مائية
 أ

 01ف.ت.2سنة

  األحد      
  

     
 

االثنين

 غرافيزم
بن يحي.أ  
 01ف.ت.2سنة

 غرافيزم
بن يحي.أ  
 04ف.ت.2سنة

 غرافيزم
بن يحي.أ  
  02ف.ت.2سنة

الثالثاء

 غرافيزم
مراد.أ  
 03ف.ت.2سنة

  األربعاء     

      الخميس

  
  
  



03قسنطينة صالح بوبنيدر جامعة   

  
  
  
  

  كلية الفنون والثقافة
                                                                                                                                     الفنون البصرية وفنون العرض :   قسم

                                                          السداسي الثاني                                                                                                               

  2020-9201توزيع الورشات برنامج 
  النحت ورشة

  
  

16 :00‐14 :30  14 :30‐13h  13h‐11 :30  11 :30‐10 :00 
 

10 :00‐8 :30 
                   

 الساعات  
األيام

     األحد      
  

   نحت
شابي.أ  

 2ف.سنة ثالثة

   نحت
شابي.أ  

 3ف.سنة ثالثة

االثنين

          الثالثاء

   نحت
شابي.أ  

1ف.سنة ثالثة  

   نحت
شابي.أ  

4ف.سنة ثالثة  

األربعاء   

        الخميس 

  



03قسنطينة صالح بوبنيدر جامعة   

  
  كلية الفنون والثقافة

                                                                                                                                     الفنون البصرية وفنون العرض :   قسم
                                                          السداسي الثاني                                                                                                               

  2020-9201توزيع الورشات برنامج 
  الفنون التشكيلية  ورشة

  
  

16 :00‐14 :30  14 :30‐13h  13h‐11 :30  11 :30‐10 :00 
 

10 :00‐8 :30 
                   

 الساعات  
األيام

 ألوان
بوطمينة.أ  

 ورشة الفنون التشكيلية
  2ف.سنة ثالثة 

 ألوان
بوطمينة.أ  

  ورشة الفنون التشكيلية
 4ف.سنة ثالثة 

  األحد      
  

      االثنين

   
     

 ألوان
نةبوطمي.أ  

  ورشة الفنون التشكيلية
3ف.سنة ثالثة   

 ألوان
بوطمينة.أ  

  ورشة الفنون التشكيلية
 1ف.سنة ثالثة 

الثالثاء

    األربعاء    

  
  
  
 

    الخميس

 
  
  



03قسنطينة صالح بوبنيدر جامعة   

  
  كلية الفنون والثقافة

                                                                                                                                     الفنون البصرية وفنون العرض :   قسم
                                                          السداسي الثاني                                                                                                               

                                                                     2020-2019زيع الورشات توبرنامج 
  07مخبر 
  

16 :00‐14 :30  14 :30‐13h  13h‐11 :30  11 :30‐10 :00 
 

10 :00‐8 :30 
عات  السا                   

األيام

علم التشريح الفني. 
رميتة.أ  

  4ف.ت.سنة ثالثة

علم التشريح الفني. 
رميتة.أ  

 3ف.ت.سنة ثالثة

  األحد      
  

علم التشريح الفني. 
رميتة.أ  

  1ف.ت.سنة ثالثة

علم التشريح الفني. 
رميتة.أ  

  2ف.ت.سنة ثالثة

      االثنين

              الثالثاء

    األربعاء     

          سالخمي

 
 


