
  

 

 

 

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس  

 2020/2021السنة الجامعية:                                                    قسم الفنون البصريـة
 
 
 

 إدارة األعمال الفنية والثقافية 2ماستروى: ــالمست
األيــــام           

 خميسال األربعــــاء الثالثــاء نـاالثني األحــــد يتالتوق

 منهجية البحث العلمي/ محاضرة    08.00/09.00
 الثقافة والمجتمع/ محاضرة    د. قدار / A1قاعة 

 أ. بن يلس  / A1قاعة 

 إدارة المنتوج الثقافي/ محاضرة 09.00/10.00
 د. حيفري /A1قاعة 

 التذوق الجمالي/ محاضرة
 د. قدار /A1قاعة 

 منهجية البحث العلمي/ محاضرة
 د. قدار / A1قاعة 

 تعليمية فنون العرض/ محاضرة
 د. بوعتو / A1قاعة 

 الثقافة والمجتمع/ محاضرة
 أ. بن يلس / A1قاعة 

 إدارة المنتوج الثقافي/ محاضرة 10.00/11.00
 د. حيفري / A1قاعة 

 التذوق الجمالي/ محاضرة
 د. قدار / A1قاعة 

 تسويق العمل الفني/ محاضرة
  منصر أ. / A1قاعة 

 تعليمية فنون العرض/ محاضرة
 د. بوعتو  / A1قاعة 

 تسويق العمل الفني/ محاضرة
  منصر أ. / A1قاعة 

 إدارة المنتوج الثقافي/ محاضرة 11.00/12.00
 د. حيفري / A1قاعة 

 التذوق الجمالي/ محاضرة
 د. قدار / A1قاعة 

 ي/ محاضرةتسويق العمل الفن
 منصر أ. / A1قاعة 

 الثقافة والمجتمع/ محاضرة
 أ. بن يلس / A1قاعة 

 تسويق العمل الفني/ محاضرة
 منصر أ. / A1قاعة 

 إدارة المنتوج الثقافي/ محاضرة 12.30/13.30
 د. حيفري / A1قاعة 

 التذوق الجمالي/ محاضرة
 الثقافة والمجتمع/ محاضرة  د. قدار / A1قاعة 

  أ. بن يلس / A1قاعة 

 رئيس القسم                                                                              

 

 

 المنهجية.وحدة التعليم التعليم األساسية و استعمال الزمن خاص بوحدة -

 ن للسداسي الثالثــاستعمال الزم
 (وحدة التعليم األساسية/ وحدة التعليم المنهجية)



  

 

 نصة.لماألفقية على الطالب الولوج في اوحدة التعليم التعليم االستكشافية و أما بالنسبة لوحدة -



  

 

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس  

 2020/2021السنة الجامعية:                                                    قسم الفنون البصريـة
 
 
 

 نقد الفنون التشكيلية 2ماستروى: ــالمست
األيــــام           
 خميسال األربعــــاء الثالثــاء نـاالثني ـداألحـــ التوقيت

 1فوج/ورشة الفنون التشكيلية    08.00/09.00
 د. قجال/المحاضراتقاعة 

 جماليات الفن اإلسالمي/محاضرة
 د. بن ساحة /المحاضراتقاعة 

 نقد الفن التشكيلي/محاضرة  09.00/10.00
 أ. تريكي/ المحاضراتقاعة 

 2فوج/ورشة الفنون التشكيلية
 د. قجال/المحاضراتقاعة 

 منهجية متخصصة/محاضرة 
 د. قوفي /المحاضراتقاعة 

 1فوج/ورشة الفنون التشكيلية
 د. قجال/المحاضراتقاعة 

 نقد الفن التشكيلي/محاضرة 
 أ. تريكي/ المحاضراتقاعة 

 نقد الفن التشكيلي/محاضرة  10.00/11.00
 أ. تريكي/ المحاضراتقاعة 

 2فوج/ورشة الفنون التشكيلية
 د. قجال/المحاضراتقاعة 

 منهجية متخصصة/محاضرة 
 د. قوفي /المحاضراتقاعة 

 1فوج/ورشة الفنون التشكيلية
 د. قجال/المحاضراتقاعة 

 نقد الفن التشكيلي/محاضرة 
 أ. تريكي/ المحاضراتقاعة 

 نظرية الفن/محاضرة  11.00/12.00
 د. جمعي /المحاضراتقاعة 

 2فوج/ورشة الفنون التشكيلية
 د. قجال/المحاضراتقاعة 

 نظرية الفن/محاضرة 
 د. جمعي /المحاضراتقاعة 

 1فوج/ورشة الفنون التشكيلية
 د. قجال/المحاضراتقاعة 

 تعليمية الفنون التشكيلية/محاضرة 
 د. قجال /المحاضراتقاعة 

 نظرية الفن/محاضرة  12.30/13.30
 د. جمعي /المحاضراتقاعة 

 2فوج/ورشة الفنون التشكيلية
 د. قجال/المحاضراتقاعة 

 نظرية الفن/محاضرة 
 د. جمعي /المحاضراتقاعة 

 جماليات الفن اإلسالمي/محاضرة
 د. بن ساحة /المحاضراتقاعة 

 تعليمية الفنون التشكيلية/محاضرة 
 د. قجال /المحاضراتقاعة 

 رئيس القسم                                                                              

 

 ن للسداسي الثالثــاستعمال الزم
 (ة/ وحدة التعليم المنهجيةوحدة التعليم األساسي)



  

 

 المنهجية.وحدة التعليم التعليم األساسية و استعمال الزمن خاص بوحدة -

 لمنصة.األفقية على الطالب الولوج في اوحدة التعليم التعليم االستكشافية و أما بالنسبة لوحدة -



  

 

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس  

 2020/2021السنة الجامعية:                                                    قسم الفنون البصريـة
 
 
 

 تصميم المحيط 2ماستروى: ــالمست
األيــــام           
 خميسال األربعــــاء الثالثــاء نـياالثن األحــــد التوقيت

08.00/09.00  
 مشروع تصميم المجسم

 أ. شريف / 5ورشة 
 أرغونوميا

 أ. شريف / 5ورشة 
 التصميم الحضري 

 أ. داودي / 5ورشة 

 تصميم الديكور الداخلي 09.00/10.00
 أ. معروف / 5ورشة 

 مشروع تصميم المجسم
 أ. شريف / 5ورشة 

 أرغونوميا
 أ. شريف / 5ورشة 

 تسيير مشاريع التصميم
 أ. بونوري / 5ورشة 

 التصميم الحضري
 أ. داودي / 5ورشة 

 تصميم الديكور الداخلي 10.00/11.00
 أ. معروف / 5ورشة 

 مشروع تصميم المجسم
 أ. شريف / 5ورشة 

 منهجية متخصصة
 د. كحلي / 6ورشة 

 تسيير مشاريع التصميم
 أ. بونوري / 5ورشة 

 التصميم الحضري
 أ. داودي / 5ورشة 

 تصميم الديكور الداخلي 11.00/12.00
 أ. معروف / 5ورشة 

 مشروع تصميم المجسم
 أ. شريف / 5ورشة 

 منهجية متخصصة
 د. كحلي / 6ورشة 

 تسيير مشاريع التصميم
 أ. بونوري / 5ورشة 

 التصميم الحضري
 أ. داودي / 5ورشة 

 تصميم الديكور الداخلي 12.30/13.30
 تسيير مشاريع التصميم   أ. معروف / 5ورشة 

  أ. بونوري / 5ورشة 

 رئيس القسم                                                                              

 

 ن للسداسي الثالثــاستعمال الزم
 (وحدة التعليم األساسية/ وحدة التعليم المنهجية)



  

 

 المنهجية.وحدة التعليم التعليم األساسية و استعمال الزمن خاص بوحدة -

 .الرقمية لمنصةاألفقية على الطالب الولوج في االتعليم وحدة التعليم االستكشافية و أما بالنسبة لوحدة -



  

 

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس  

 2020/2021السنة الجامعية:                                                    قسم الفنون البصريـة
 
 
 

 تصميم غرافيكي 2ماستروى: ــالمست
األيــــام           
 خميسال األربعــــاء الثالثــاء نـنياالث األحــــد التوقيت

 تيبوغرافيا  08.00/09.00
 ورشة التصميم   أ. شويب / 6ورشة 

 أ. بلبشير / 6ورشة 

 إشهار واتصال بصري 09.00/10.00
 أ. العايب / 6ورشة 

 تيبوغرافيا
 أ. شويب / 6ورشة 

 منهجية متخصصة
 د. كحلي / 6ورشة 

 إشهار واتصال بصري
 أ. العايب / 6ورشة 

 ورشة التصميم
 أ. بلبشير / 6ورشة 

 التعبنة والتغليف 10.00/11.00
 أ. العايب / 6ورشة 

 تيبوغرافيا
 أ. شويب / 6ورشة 

 منهجية متخصصة
 د. كحلي / 6ورشة 

 إشهار واتصال بصري
 أ. العايب / 6ورشة 

 ورشة التصميم
 أ. بلبشير / 6ورشة 

 التعبنة والتغليف 11.00/12.00
 أ. العايب / 6ورشة 

 تيبوغرافيا
 أ. شويب / 6ورشة 

 تسويق
أ. قصير / 6ورشة   

 إشهار واتصال بصري
 أ. العايب / 6ورشة 

 ورشة التصميم
 أ. بلبشير / 6ورشة 

 إشهار واتصال بصري 12.30/13.30
 تسويق  أ. العايب / 6ورشة 

 أ. قصير / 6ورشة 
 إشهار واتصال بصري

  أ. العايب / 6ورشة 

 رئيس القسم                                                                              

 
 

 ن للسداسي الثالثــاستعمال الزم
 (وحدة التعليم األساسية/ وحدة التعليم المنهجية)



  

 

 المنهجية.وحدة التعليم التعليم األساسية و استعمال الزمن خاص بوحدة -

 .ة الرقميةلمنصاألفقية على الطالب الولوج في اوحدة التعليم التعليم االستكشافية و أما بالنسبة لوحدة -


