
   
 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         

  املسرح الحديث

  بوشراكي.ا

ى  01فوج/سنة أو

 إشهار

  بن زواوي .أ

  04فوج/تشكيلية .3سنة 

 ٔالاحد   

 

فن حديث ومعاصر    

يطغان.أ  

02فوج/تشكيلية 2سنة   

 علم املتاحف 

ي.أ هاد  

02فوج/تشكيلية 2سنة   

ية   انجل

تطبيق /بن سويس .أ  

ى 01فوج/سنة أو  

ن  الاثن

 السينما الناطقة 

محمدي.أ  

ى  01فوج/سنة أو

  لغة أجنبية

  بلحرش.أ

 04فوج/تشكيلية .3سنة 

الثالثاء   

ٔالاربعاء     

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 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         

 السينما الناطقة      

  يطغان .أ

ى  02فوج/سنة أو

 ٔالاحد 

 

ية   انجل  

بن سويس .أ  

ى 02فوج/سنة أو  

 املسرح الحديث

  زقاي.أ

ى  02فوج/سنة أو

ن     الاثن

  منهجية

  أشنوف 

 02فوج/تشكيلية.2سنة

ية   انجل

  بركان.أ

 02فوج/تشكيلية2سنة

  إشهار

  بن زوازي .أ

 02فوج/تشكيلية .3سنة 

الثالثاء  

ٔالاربعاء     

  لغة أجنبية  

  بلحرش.أ

02فوج/تشكيلية .3سنة   

الخميس  

 14القاعة



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

           
                                                                                                       

رنامج ي السداس الثاني  ال                                                2019/2020ٔالاسبو
  

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

ية  انجل

  بن سويس .أ

ى  03فوج/سنة أو

  السينما الناطقة  

ردعة .أ   بوال

ى  03فوج/سنة أو

  إشهار   

  قاسم.أ

 03فوج/تشكيلية .3سنة 

 ٔالاحد

 

  املسرح الحديث

حمداني.أ  

ى   03فوج/سنة أو

  
            

منهجية     

  منومس.أ

04فوج/تشكيلية 2سنة   

ن  الاثن

  ملسرح الحديثا 

حمداني.أ  

ى  08فوج/سنة أو

الثالثاء   

ٔالاربعاء     

الخميس     

 15القاعة



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

           
                                                                                                       

رنامج ي السداس الثاني  ال                                                2019/2020ٔالاسبو

 

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   بوال

ىسنة   04فوج/أو

  مسرح حديث 

  بوغواص.أ

ى    04فوج/سنة أو

 ٔالاحد   

 

ية    انجل

بن سويس .أ  

ى 04فوج/سنة أو  

 فن حديث ومعاصر 

بغزو .أ  

 01فوج/تشكيلية 2سنة 

ن  الاثن

ية   انجل

  بركان.أ

 01فوج/تشكيلية 2سنة 

 منهجية

شنوف.أ  

 01فوج/تشكيلية 2سنة   

الثالثاء   

 علم املتاحف  

ي.أ هاد  

01فوج/تشكيلية 2سنة   

  

 

ٔالاربعاء 

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  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         

ية     انجل

  بن سويس .أ

ى  05فوج/سنة أو

   ٔالاحد  

 

 السينما الناطقة  

ي.أ زروا  

ى 05فوج/سنة أو  

    السينما الناطقة

  يطغان.أ

ى  08فوج/سنة أو

ن  الاثن

  مسرح حديث   

  زقاي.أ

ىسنة   05فوج/أو

   الثالثاء 

    ية  انجل

بن سويس.أ  

ى 08فوج/سنة أو  

ٔالاربعاء 

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 السداس الثاني رنامج ٔالاسبو                                                2019/2020 ال

 

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

 03فوج/تشكيلية 2سنة 

  املسرح الحديث

  بوشراكي.أ

ىسنة   08فوج/أو

  ية   انجل

بن سويس .أ  

ى 06فوج/سنة أو  

 ٔالاحد 

 

 منهجية

  منومس.أ

03فوج/تشكيلية 2سنة     

 فن حديث ومعاصر

بغزو .أ  

04فوج/تشكيلية 2سنة   

   علم املتاحف 

ي.أ هاد  

 03فوج/تشكيلية 2سنة 

ن  الاثن

  لغة أجنبية  

  بلحرش.أ

03فوج/تشكيلية .3سنة   

 

 

 

الثالثاء 

 املسرح الحديث 

محمدي.أ  

ى 06فوج/سنة أو  

    السينما الناطقة 

سعسع .أ  

ى 06فوج/سنة أو  

ٔالاربعاء 

الخميس     

 18القاعة



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

           
                                                                                                       

رنامج ي السداس الثاني  ال                                                2019/2020ٔالاسبو

 

16 :00/14 :30 

 

14 :30/13 00:  

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

  فن حديث ومعاصر 

  يطغان.أ

 03فوج/تشكيلية 2سنة 

 ٔالاحد  

 

 السينما الناطقة 

ي.أ زروا  

ى 07فوج/سنة أو  

 املسرح الحديث 

  بوشراكي.أ

ى 07فوج/سنة أو  

  مسرح حديث

  زقاي.أ

ى  05فوج/سنة أو

ن  الاثن

  إشهار 

 بن زواوي .أ

 01فوج/تشكيلية .3سنة 

     الثالثاء

ية   انجل

بن سويس.أ  

ى 07فوج/سنة أو  

 علم املتاحف 

ي.أ هاد  

04فوج/تشكيلية 2سنة   

ٔالاربعاء 

  لغة أجنبية  

  أبلحرش

01فوج/تشكيلية .3سنة   

الخميس  

 19القاعة



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

                      
                                                                                                       

رنامج ي السداس الثاني  ال                                                2019/2020ٔالاسبو

  

 

16 :00/14 :30 

 

14 :30/13 00:  

 

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

 

الساعات 

ٔالايام         

  لغة أجنبية  

  بركان .أ

 04فوج /تشكيلية .2 سنة

 ٔالاحد  

 

ن     الاثن

       الثالثاء

    ٔالاربعاء 

الخميس     

 03القاعة


