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 مالسنة الثالثة فن التصمي :/ التخصصوىالمست
 اليــــوم

 اليــــوم 10/03/2021 األربعـاء 09/03/2021 الثالثـاء التوقيت
 11/03/2021 الخميس التوقيت

08.00/11.00  
 تصميم غرافيكي
 Bأ. بلبشير / ورشة 

 تربية فنية تشكيلية
 Bأ. هني / ورشة 

08.30/10.00  
 لغة عربية

 A1أ. لطروش / قاعة 

10.30/12.00  
 منهجية متخصصة

 A1أ. لطروش / قاعة 

12.00/15.00  
 تصميم داخلي

 Bأ. بونوري / ورشة 
 رسم هندسي

B 12.30/15.30أ. داودي / ورشة   
 تصميم األشياء

 Bأ. معروف / ورشة 
 

 28/02/2021مستغانم في: 

 رئيس القسم

 

 للسداسي الخامسة العادية ررزنامة امتحانات الدو

 (والمنهجية األساسية التعليم وحدتي مقاييس)
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 ةالسنة الثالثة فنون تشكيلي :/ التخصصوىالمست
مـواليــ  

مـواليـ 10/03/2021 األربعـــاء 09/03/2021 الثالثـــاء التوقيت  

 11/03/2021 خميسال التوقيت

08.00 
- 

11.00 

 / أ.شويبD1ورشة / (1)فوج رسم تشبيهي

/ D2ورشة/(2تصوير بألوان زيتية )فوج
 د.عبدالصدوق

 / أ.هني27قاعة / (3كروماتيزم )فوج
 / أ.دبالجي28قاعة / (4علم التشريح )فوج

 / أ.شويبD1ورشة / (3)فوج رسم تشبيهي

/ D2ورشة/(4تصوير بألوان زيتية )فوج
 د.عبدالصدوق

 / أ.هني27قاعة / (1كروماتيزم )فوج
 / أ.دبالجي28قاعة / (2علم التشريح )فوج

08.30 
- 

10.00 

 / أ.لطروشلغة عربية
 28+27+26+25القاعات 

12.00/15.00 

 / أ.شويبD1رشة و/ (2)فوج رسم تشبيهي

/ D2ورشة/(1تصوير بألوان زيتية )فوج
 د.عبدالصدوق

 / أ.هني27قاعة / (4كروماتيزم )فوج
 / أ.دبالجي28قاعة / (3علم التشريح )فوج

 / أ.شويبD1ورشة / (4)فوج رسم تشبيهي

/ D2ورشة/(3تصوير بألوان زيتية )فوج
 د.عبدالصدوق

 / أ.هني27قاعة / (2كروماتيزم )فوج
 / أ.دبالجي28قاعة / (1ح )فوجعلم التشري

 / أ.هاتيمنهجية البحث 11.00/12.30
 28+27+26+25القاعات 

 
 28/02/2021مستغانم في: 

 رئيس القسم

 

 للسداسي الثالثة العادية ررزنامة امتحانات الدو

 (والمنهجية األساسية التعليم وحدتي )مقاييس


