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 فنية والثقافيةإدارة األعمال ال 2ماستر :/ التخصصوىالمست
 اليـــــوم

 اليـــــوم 07/03/2021 األحـــــد التوقيت
 08/03/2021 االثنيـــن التوقيت

09.00/10.30  
 تعليمية فنون العرض

 A1/ قاعة المحاضرات+ قاعة  د. بوعتو
09.00/10.30  

 التذوق الجمالي
 A1/ قاعة المحاضرات+ قاعة  د. قدار

11.00/12.30  
  إدارة المنتوج الثقافي

A1 11.00/12.30أ.د. حيفري / قاعة المحاضرات+ قاعة   
 منهجية البحث العلمي

 A1/ قاعة المحاضرات+ قاعة  د. قدار

12.30/14.00  
 تسويق العمل الفني

 A1/ قاعة المحاضرات+ قاعة  منصر أ.
12.30/14.00  

 الثقافة والمجتمع
 A1/ قاعة المحاضرات+ قاعة  بن يلس أ.

 
 28/02/2021مستغانم في: 

 رئيس القسم

 

 للسداسي الثالثة العادية ررزنامة امتحانات الدو

 (والمنهجية األساسية التعليم وحدتي )مقاييس
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 تصميم المحيط 2ماستر :/ التخصصوىالمست

 اليــــوم
 اليــــوم 07/03/2021 األحـــــد التوقيت

 08/03/2021 االثنيـــن التوقيت

08.00/11.00  
 مشروع تصميم المجسم

08.00/09.30 5ورشة /  أ. شريف  
 منهجية متخصصة

 5ورشة /  أ.د. كحلي

11.30/13.00  
 تسيير مشاريع التصميم

10.00/13.00 5ورشة /  أ. بونوري  
 التصميم الحضري

 5ورشة /  داودي أ.

13.30/16.30  
 أرغونوميا

 5ورشة /  أ. شريف
13.30/16.30  

 تصميم الديكور الداخلي
 5ورشة /  أ. معروف

 

 رئيس القسم

 

 للسداسي الثالثة العادية ررزنامة امتحانات الدو

 (والمنهجية األساسية التعليم وحدتي )مقاييس
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 غرافيكيتصميم  2ماستر :/ التخصصوىالمست

 اليــــوم
 اليــــوم 07/03/2021 األحـــــد التوقيت

 08/03/2021 االثنيـــن التوقيت

08.00/11.00  
 تيبوغرافيا

08.00/11.00 6ورشة /  أ. شويب  
 ورشة التصميم

 6ورشة /  أ. بلبشير

11.30/13.00  
 تسويق

11.30/13.00 6ورشة /  أ. قصير  
 منهجية متخصصة

 6ورشة /  أ.د. كحلي

13.30/16.30  
 إشهار واتصال بصري

 6ورشة /  أ. العايب
13.30/16.30  

 التعبنة والتغليف
 6ورشة /  أ. العايب
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 رئيس القسم

 

 للسداسي الثالثة العادية ررزنامة امتحانات الدو

 (والمنهجية األساسية التعليم وحدتي )مقاييس
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 نقد الفنون التشكيلية 2ماستر :/ التخصصوىالمست
ماليــــــو  

 اليــــــوم 07/03/2021 داألحـــــ التوقيت
 08/03/2021 االثنيـــن التوقيت

08.30/10.00  
 نقد الفن التشكيلي

08.30/10.00 28+27+26+25 اتقاعال/  أ. تريكي  
 منهجية متخصصة

 28+27+26+25 اتقاعال/ أ. يصرف

10.30/12.00  
 تعليمية الفنون التشكيلية

11.00/12.30 28+27+26+25 اتقاعال/ د. قجال  
 ات الفن اإلسالميجمالي

 28+27+26+25 اتقاعال/ أ. يصرف

12.30/15.30  
 ورشة الفنون التشكيلية

  28+27+26+25 اتقاعال/ د. قجال
13.30/15.00  

 نظرية الفن
 28+27+26+25 اتقاعال/ د. جمعي
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