
 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                                                2019/2020السداس الثاني  01/الفوجتشكيلية فنون ) 03(الثالثةال

 

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

  تطبيق /بوطمينة.أ

 الفنون التشكيلية ورشة

 لغة أجنبية

 بلحرش.أ

  14ق

 ٔالاحد  محاضرة محاضرة

 

ن      الاثن

  إشهار 

  بن زواوي .أ

  19ق تطبيق

  تحليل أعمال فنية 

  تطبيق/رميتة.أ

Gallerie2 

الثالثاء محاضرة محاضرة

 الخط العربي  

تطبيق /مراد .ا  

Gallerie 02 

 انفوغرافيا محاضرة

خالد.أ  

ي  02ق الاعالم الا  

ٔالاربعاء محاضرة

 حجم وفضاء    

ي.أ شا 7ورشة   

 

 

الخميس محاضرة



 

 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                                                2019/2020السداس الثاني  02/الفوجفنون تشكيلية ) 03(الثالثةال

 

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

  تطبيق/بوطمينة.أ

 التشكيلية ورشة الفنون 

 ٔالاحد  محاضرة محاضرة

 

ن      الاثن

  تحليل أعمال فنية  

  تطبيق/رميتة.أ

Gallerie2 

  إشهار

  بن زواوي .أ

 14ق تطبيق

الثالثاء محاضرة محاضرة

 حجم وفضاء 

بوعامر .أ  

ورشة7   

 الخط العربي  محاضرة  

تطبيق/مراد .ا  

Gallerie2 

ٔالاربعاء محاضرة

  لغة أجنبية  

 14ق بلحرش.أ

 انفوغرافيا 

ي  حميود.أ 02ق اعالم ا  

الخميس محاضرة



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

                                                                                                                                                                    

ي للسنة  رنامج ٔالاسبو                                                2019/2020السداس الثاني  03/الفوجفنون تشكيلية ) 03(الثالثةال

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

  تحليل ٔالاعمال الفنية  

  حمودي.أ

ر /تطبيق  قاعة املاس

  إشهار  محاضرة محاضرة

  تطبيق/قاسم.أ

 15ق

 ٔالاحد

 

ن      الاثن

ي    مدارس الفن التشكي

  تطبيق  /بوطمينة .أ

 ورشة الفنون التشكيلية

  لغة أجنبية

  بلحرش.أ

 18ق

الثالثاء محاضرة محاضرة

 الخط العربي

تطبيق/مراد.أ  

Gallerie02 

 انفوغرافيا

  خالد .أ

ي  02ق الاعالم الا  

ٔالاربعاء محاضرة  محاضرة

 حجم وفضاء  

ي  أشا

تطبيق/ 07ورشة   

الخميس محاضرة 



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

                                                                                                                

ي للسنة  رنامج ٔالاسبو                                                2019/2020السداس الثاني  04/الفوجفنون تشكيلية ) 03(الثالثةال

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

  تحليل أعمال فنية 

  تطبيق  /حمودي.أ

 14ق

  إشهار

  زواوي بن .أ

 13ق تطبيق

 ٔالاحد  محاضرة محاضرة

 

ن      الاثن

  لغة أجنبية 

  بلحرش.أ

 13ق

ي    مدارس الفن التشكي

  تطبيق/بوطمينة.أ

 ورشة الفنون التشكيلية

 منهجية محاضرة

 محاضرة

الثالثاء

حجم وفضاء       

بوعامر .أ  

07ورشة  

 الخط العربي  محاضرة

تطبيق/ بوصافر.ا  

07ورشة  

ٔالاربعاء محاضرة

 انفوغرافيا    

حميود.أ   

ي 02ق الاعالم الا  

الخميس محاضرة 



 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                                                2019/2020السداس الثاني  محاضراتفنون تشكيلية ) 03(الثالثةال

     

 

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

محاضرة /بوطمينة .أ  

 اشهار 

قاسم.أ  

 ٔالاحد 

 

ن      الاثن

  تحلبل الاعمال الفنية   

  رميتة.أ

 منهجية

بوزريبة.أ  

الثالثاء

ي    التشريعات الفنية 

 الجزائر 

بوبندير عبد الرزاق .أ  

 الخط العربي  

مراد فاتح .أ  

ٔالاربعاء

 حجم وفضاء    

ي .أ شا  

الخميس



 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  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/بوزريبة.أ

الثالثاء  

 منهجية البحث   

محاضرة /بوالهوشات.أ  

 الفن الحديث 

محاضرة/حمودي.أ  

ٔالاربعاء

الخميس     

 05املدرج


