
   
 faculté des arts et de la culture *                                              كلية الفنون والثقـافة                                                                                 *

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

                                                                                                       

ي للسنة  رنامج ٔالاسبو ىال رك ) 10(ٔالاو                                                2019/2020السداس الثاني  محاضراتجذع مش

   

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

 السينما الناطقة   

محاضرة / يطغان.أ  

  لغة عربية    

 محاضرة/جزار.أ
 ٔالاحد

 

  املوسيقى الحديثة   

رش.أ  محاضرة/عم

 املسرح الحديث  

محاضرة/زقاي.أ  

ن الاثن

  سيكولوجيا الفن   

 محاضرة/ .أ

الثالثاء  

 منهجية البحث   

محاضرة /بوالهوشات.أ  

 الفن الحديث 

محاضرة/حمودي.أ  

ٔالاربعاء

الخميس     

 05املدرج



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

           
                                                                                                       

ي للسنة  رنامج ٔالاسبو ىال رك  )01(ٔالاو                                                2019/2020السداس الثاني  01/فوجالجذع مش

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

  املسرح الحديث

 بوشراكي.ا

  املوسيقى الحديثة 

رش.أ قاعة املوسيقى /عم

 ٔالاحد محاضرة  محاضرة

 

ية محاضرة    انجل

تطبيق /بن سويس .أ  

ن محاضرة الاثن

 السينما الناطقة 

محمدي.أ  

 تطبيق

ي    اعالم ا

  زرازة .أ

ي   01قاعة ٕالاعالم الا

الثالثاء   محاضرة

فـــــــــــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــــــــــــم مبـــــــــــــــــــــــــادىء  

فرتوني.أ  

 ورشة

ٔالاربعاء محاضرة  محاضرة

الخميس     

 13القاعة



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

                      
                                                                                                       

ي للسنة  رنامج ٔالاسبو ىال رك) 01(ٔالاو                                                2019/2020السداس الثاني  02/فوجال جذع مش

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

  املوسيقى الحديثة 

رش.أ   عم

 قاعة املوسيقى 

 السينما الناطقة  محاضرة  

 تطبيق/يطغان .أ

 ٔالاحد محاضرة

 

ية   انجل  

بن سويس .أ  

 املسرح الحديث

 تطبيق/زقاي.أ

ن محاضرة   محاضرة الاثن

ي    اعالم ا

  زرازة.أ

ي   01قاعة الاعالم الا

 مــــــــــــــــــــــــبادىء فن الرســــــــــــــــــــــــــــــــم محاضرة 

بن يح رســـــــــــــــــــــــــيم.أ  

05ورشة   

الثالثاء

ٔالاربعاء محاضرة  محاضرة  

الخميس     

 14القاعة



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

           
                                                                                                       

ي للسنة  رنامج ٔالاسبو ىال رك ) 01(ٔالاو                                                2019/2020السداس الثاني  03/فوجالجذع مش

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

ية  انجل

 تطبيق/بن سويس .أ

  السينما الناطقة  

ردعة.أ  تطبيق /بوال

 ٔالاحد محاضرة  محاضرة

 

  املسرح الحديث

تطبيق/حمداني.أ  

ن محاضرة  محاضرة  الاثن

  املوسيقى الحديثة  

رش.أ  قاعة املوسيقى/عم

فـــــــــــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــــــــــــم مبـــــــــــــــــــــــــادىء محاضرة  

ي الدين .أ  04ورشة/م

الثالثاء

ي    اعالم ا

زرازة.أ  

ي  01قاعة الاعالم الا  

ٔالاربعاء محاضرة  محاضرة

الخميس     

 15القاعة



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

           
                                                                                                       

ي للسنة  رنامج ٔالاسبو ىال رك ) 10(الاو                                                2019/2020السداس الثاني  04/فوجالجذع مش

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

  السينما الناطقة 

ردعة.أ  تطبيق/بوال

  مسرح حديث 

 تطبيق /بوغواص.أ

 ٔالاحد محاضرة  محاضرة

 

 املوسيقى الحديثة

رش.أ عم  

 قاعة املوسيقى

ية   انجل

تطبيق /بن سويس .أ  

ن محاضرة  محاضرة الاثن

  م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرســــــــــــــــــــبادىء فــــــــــــــــــــــــــم

ي .أ    سفيان  الدينم

 04ورشة

الثالثاء   محاضرة

ي  محاضرة    إعالم ا

زرازة.أ  

ي  01قاعة ٕالاعالم ٓالا  

ٔالاربعاء محاضرة

الخميس     

 16القاعة



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

           
                                                                                                       

ي للسنة  رنامج ٔالاسبو ىال رك ) 10(الاو                                                2019/2020السداس الثاني  05/فوجالجذع مش

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

ي    إعالم أ

  تطبيق/بن النخلة.أ

ي   01قاعة ٕالاعالم ٓالا

ية    انجل

 تطبيق/بن سويس .أ

 محاضرة  ٔالاحد محاضرة  

 

 السينما الناطقة  

ي .أ زروا  

 تطبيق

 محاضرة   مسرح حديث

 تطبيق/زقاي.أ

ن محاضرة الاثن

  املوسيقى الحديثة 

رش.أ   عم

 قاعة املوسيقى 

  محاضرة  الثالثاء 

 مبادىء فن الرسم

بوصافر.أ  

05ورشة   

 محاضرة ٔالاربعاء محاضرة 

الخميس     

 17القاعة



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

           
                                                                                                       

ي للسنة  رنامج ٔالاسبو ىال رك ) 01(ٔالاو                                                2019/2020السداس الثاني  06/فوجالجذع مش

 

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  05ورشة /فيال

 محاضرة ية   انجل

بن سويس .أ  

 ٔالاحد محاضرة

 

ي    اعالم ا

بن نخلة .أ  

ي  01قاعة الاعالم الا  

 محاضرة ن محاضرة  الاثن

 محاضرة    املوسيقى الحديثة

رش.أ عم  

 قاعة املوسيقى

الثالثاء 

 املسرح الحديث 

تطبيق/محمدي.أ  

 محاضرة   السينما الناطقة 

تطبيق /سعسع.أ  

ٔالاربعاء محاضرة

الخميس     

 18القاعة



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

           
                                                                                                       

ي للسنة  رنامج ٔالاسبو ىال رك ) 01(الاو                                                2019/2020السداس الثاني  07/فوجالجذع مش

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

ي     إعالم ا

  بن نخلة.أ

ي   01قاعة ٕالاعالم الا

 محاضرة  ٔالاحد محاضرة 

 

 السينما الناطقة 

ي .أ زروا  

 تطبيق

 املسرح الحديث 

تطبيق / بوشراكي.أ  

 محاضرة ن   الاثن

  مبادىء فن الرسم

 05ورشة/بن يح.ا

 محاضرة    محاضرة الثالثاء

 املوسيقى الحديثة

رش.أ عم  

 قاعة املوسيقى 

ية  انجل

بن سويس.أ  

 محاضرة   ٔالاربعاء محاضرة

الخميس     

 19القاعة



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

           
                                                                                                       

ي للسنة  رنامج ٔالاسبو ىال رك ) 10(الاو                                                2019/2020السداس الثاني  08/فوجالجذع مش

 

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  

 04 ورشة

 محاضرة  محاضرة   ٔالاحد

 

ي   إعالم أ

بن نخلة .أ  

ي  01قاعة ٕالاعالم ٓالا  

 محاضرة    السينما الناطقة

 17قاعة /يطغان .أ

 محاضرة ن الاثن

  املسرح الحديث 

  حمداني.أ

 15ق

 محاضرة الثالثاء  

 املوسيقى الحديثة  

رش .ا عم  

 محاضرة ية  انجل

17ق/بن سويس.أ  

ٔالاربعاء محاضرة

الخميس     

 ......القاعة



 


