
 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/الفوجفنون تشكيلية   )02(الثانيةال

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

  كريليك التصوير باإل 

 بن يزار.أ

  07 ورشة

 ٔالاحد  محاضرة محاضرة

 

نفوغرافياأ    

بوطعوش.أ  

ي02ق  الاعالم ٔالا  

 فن حديث ومعاصر محاضرة

بغزو .أ  

16ق طبيقت  

ن محاضرة الاثن

ية   انجل

  بركان.أ

 16ق

 منهجية

  شنوف .أ

 16ق

  علم املنظور  محاضرة

ي .أ   شر

 07ورشة

الثالثاء محاضرة

 علم املتاحف  

ي.أ هاد  

ق16  

 رسم مناظر طبيعية  محاضرة

تطبيق/شابي .أ  

Gallerie1 

ٔالاربعاء محاضرة

الخميس     



 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  02/الفوجفنون تشكيلية  ) 02(الثانيةال

  

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

  كريليك التصوير باإل

  بن يزار.أ

 7ورشة

 ٔالاحد  محاضرة محاضرة 

 

فن حديث ومعاصر    

تطبيق/يطغان.أ  

13ق  

 علم املتاحف 

ي.أ هاد  

13ق  

نفوغرافيا أ محاضرة  

بوطعوش.أ  

ي 2ق الاعالم الا  

ن محاضرة الاثن

  منهجية

  تطبيق/شنوف.أ          

 14ق

ية   انجل

  بركان.أ

 14ق

الثالثاء محاضرة  محاضرة

 علم املنظور 

قادري .أ  

 ورشة الفنون التشكيلية

 رسم مناظر طبيعية 

تطبيق/شابي .أ  

gallerie1 

ٔالاربعاء محاضرة  محاضرة

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

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

ية   انجل

  بركان.أ

 18ق

  فن حديث ومعاصر

  يطغان.أ

 19ق

 ٔالاحد  محاضرة محاضرة

 

 منهجية

  تطبيق /  منومس.أ

18ق  

 التصوير باالكريليك 

بوغاشيش.أ  

7ورشة  

 علم املتاحف  محاضرة

ي.أ هاد  

18ق  

ن محاضرة الاثن

  أنفوغرافيا 

  بوطعوش .أ

ي  02ق الاعالم ٔالا

 رسم مناظر طبيعية  محاضرة

  شابي.ا

Gallerie1 

الثالثاء محاضرة

 علم املنظور  محاضرة  

قادري .أ  

 ورشة الفنون التشكيلية

ٔالاربعاء محاضرة

الخميس     



  
 faculté des arts et de la culture *                                              ة الفنون والثقـافة                                                                                 كلي*

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

ي للسنة  رنامج ٔالاسبو                                                2019/2020السداس الثاني  04/جالفو فنون تشكيلية  ) 02(الثانيةال

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

ية     انجل

  بركان.أ

 03ق

 ٔالاحد  محاضرة محاضرة

 

كريليكالتصوير باإل    

بوغاشيش.أ  

7ورشة  

 فن حديث ومعاصر

بغزو .أ  

18ق  

 منهجية  محاضرة

  تطبيق/ منومس.أ

15ق  

ن محاضرة الاثن

  أنفوغرافيا

  كبوط.أ

ي  02ق الاعالم ٔالا

  رسم مناظر طبيعية 

  شابي .أ

Gallerie1 

الثالثاء محاضرة  محاضرة

 علم املنظور  

قادري .أ  

 ورشة الفنون التشكيلية

 علم املتاحف  محاضرة

ي.أ هاد  

19ق  

ٔالاربعاء محاضرة

الخميس     



 


