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 وى: السنة الثالثة فن التصميمــالمست

األيــــام           
 خميسال األربعــــاء الثالثــاء نـاالثني األحــــد التوقيت

 تصميم غرافيكي 08.00/09.00
 أ. بلبشير / Bورشة 

 تصميم غرافيكي 
 أ. بلبشير / Bورشة 

 تصميم داخلي
 أ. بونوري  / Bورشة 

 رسم هندسي
 داوديأ.  / Bورشة 

 تصميم األشياء
 أ. معروف / Bورشة 

 تصميم غرافيكي 09.00/10.00
 أ. بلبشير / Bورشة 

 تصميم غرافيكي
 أ. بلبشير / Bورشة 

 تصميم داخلي
 أ. بونوري / Bورشة 

 رسم هندسي
 داوديأ.  / Bورشة 

 تصميم األشياء
 أ. معروف / Bورشة 

 لغة عربية 10.00/11.00
 أ. لطروش /31قاعة 

 منهجية متخصصة
 أ. لطروش / 31قاعة 

 تصميم داخلي
 أ. بونوري / Bورشة 

 رسم هندسي
 داوديأ.  / Bورشة 

 تصميم األشياء
 أ. معروف / Bورشة 

 لغة عربية 11.00/12.00
 أ. لطروش /31قاعة 

 تربية فنية تشكيلية
 أ. هني / Bورشة 

 تصميم داخلي
 أ. بونوري / Bورشة 

 رسم هندسي
 داوديأ.  / Bورشة 

 تصميم األشياء
 أ. معروف / Bورشة 

 منهجية متخصصة 12.00/13.00
 أ. لطروش /31قاعة 

 تربية فنية تشكيلية
    أ. هني / Bورشة 

 رئيس القسم                                                                              

 

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



  

 

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

 .الرقمية لمنصةة على الطالب الولوج في ااألفقيوحدة التعليم التعليم االستكشافية و أما بالنسبة لوحدة -
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 2020/2021السنة الجامعية:                                                    قسم الفنون البصريـة

 
 
 

األيــــام           

 ميسخال األربعــــاء الثالثــاء نـاالثني األحــــد التوقيت

 هنيأ.  / 27ق/ 1كروماتيزم/ فوج 08.00/09.00
 طيبأ.  / A2/ 2نحت/ فوج

 طيبأ.  / A2/ 1نحت/ فوج
  /D1/ 3رسم تشبيهي/ فوج

 د. عبد الصدوق

 طيبأ.  / A2/ 3نحت/ فوج
 دبالجيأ.  /D2 /1تشريح فني/ فوج

  /32قاعة/2تصوير بألوان زيتية/ فوج

 د. عبد الصدوق

 شويب أ. /D1/ 2رسم تشبيهي/ فوج
 دبالجيأ.  /D2 /3تشريح فني/ فوج

  /32قاعة /1تصوير بألوان زيتية/ فوج

 د. عبد الصدوق

 شويبأ.  /D1/ 1رسم تشبيهي/ فوج
 دبالجيأ.  /D2 /2تشريح فني/ فوج

  /32قاعة /3تصوير بألوان زيتية/ فوج

 د. عبد الصدوق

 هنيأ.  / 27ق/ 1كروماتيزم/ فوج 09.00/10.00
 طيب. أ / A2/ 2نحت/ فوج

 هنيأ.  / 27ق/ 2كروماتيزم/ فوج
 طيبأ.  / A2/ 1نحت/ فوج

  /D1/ 3رسم تشبيهي/ فوج
 د. عبد الصدوق

 طيبأ.  / A2/ 3نحت/ فوج
 دبالجيأ.  /D2 /1تشريح فني/ فوج

  /32قاعة /2تصوير بألوان زيتية/ فوج

 د. عبد الصدوق

 شويبأ.  /D1/ 2رسم تشبيهي/ فوج
 جيدبالأ.  /D2 /3تشريح فني/ فوج

  /32قاعة /1تصوير بألوان زيتية/ فوج

 د. عبد الصدوق

 شويبأ.  /D1/ 1رسم تشبيهي/ فوج
 دبالجيأ.  /D2 /2تشريح فني/ فوج

  /32قاعة /3تصوير بألوان زيتية/ فوج

  د. عبد الصدوق

 هنيأ.  / 27ق/ 3كروماتيزم/ فوج 10.00/11.00
 طيبأ.  / A2/ 2نحت/ فوج

 هنيأ.  / 27ق/ 2كروماتيزم/ فوج
 طيبأ.  / A2/ 1نحت/ فوج

  /D1/ 3رسم تشبيهي/ فوج
 د. عبد الصدوق

 طيبأ.  / A2/ 3نحت/ فوج
 دبالجيأ.  /D2 /1تشريح فني/ فوج

  /32قاعة /2تصوير بألوان زيتية/ فوج

 د. عبد الصدوق

 شويبأ.  /D1/ 2رسم تشبيهي/ فوج
 دبالجيأ.  /D2 /3تشريح فني/ فوج

  /32عةقا /1تصوير بألوان زيتية/ فوج

 د. عبد الصدوق

 شويبأ.  /D1/ 1رسم تشبيهي/ فوج
 دبالجيأ.  /D2/2تشريح فني/ فوج

  /32قاعة /3تصوير بألوان زيتية/ فوج

 د. عبد الصدوق 

 هنيأ.  / 27ق/ 3كروماتيزم/ فوج 11.00/12.00
 طيبأ.  / A2/ 2نحت/ فوج

 طيبأ.  / A2/ 1نحت/ فوج
  /D1/ 3رسم تشبيهي/ فوج

 د. عبد الصدوق

 طيبأ.  / A2/ 3نحت/ فوج
 دبالجيأ.  /D2 /1تشريح فني/ فوج

  /32قاعة /2تصوير بألوان زيتية/ فوج

 د. عبد الصدوق

 شويبأ.  /D1/ 2رسم تشبيهي/ فوج
 دبالجيأ.  /D2 /3تشريح فني/ فوج

  /32قاعة /1تصوير بألوان زيتية/ فوج

 د. عبد الصدوق

 شويبأ.  /D1/ 1رسم تشبيهي/ فوج
 دبالجيأ.  /D2 /2وجتشريح فني/ ف

  /32قاعة /3تصوير بألوان زيتية/ فوج

 د. عبد الصدوق

 محاضرة/ لغة عربية  13.00/14.00
 أ. لطروش/ 31 قاعة

 محاضرة/ لغة عربية 
 أ. لطروش/ 31قاعة

 منهجية البحث
 .هاتيأ/ 31 قاعة

 منهجية البحث
  هاتي أ./ 31 قاعة

 رئيس القسم                                                                              

 
 

 (نون تشكيليةالسنة الثالثة ف)للسداسي الخامسن ــاستعمال الزم
 (وحدة التعليم األساسية/ وحدة التعليم المنهجية)



  

 

 المنهجية.وحدة التعليم التعليم األساسية و استعمال الزمن خاص بوحدة -
 لمنصة.على الطالب الولوج في ااألفقية، فوحدة التعليم التعليم االستكشافية و أما بالنسبة لوحدة -


