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 المستـوى: السنة الثالثة فنون تشكيلية

 األفواج
األيــــام           

 التوقيت
 السبت

19/09/2020 
 األحــــد

20/09/2020 
 االثنين

21/09/2020 
 الثالثــاء

22/09/2020 
 األربعــــاء

23/09/2020 
 الخميس

24/09/2020 

الفوج 

(01)  
08.00/14.00  عالمالتوجيه واإل 

 مدارس الفن التشكيلي 

 في الجزائر

قاعة المحاضرت/ 

 عبدالصدوق.د

 الخط العربي

 /27+قاعة  26قاعة 

 يد.جمع

  تحليل األعمال الفنية

 أ. بن عدة /A1قاعة 

 حجم وفضاء

  /6+ ورشة5ورشة 

 أ. معروف

حصص استدراكية للمواد 

المنهجية واالستكشافية 

 واألفقية

الفوج 

(02)  
08.00/14.00  عالمالتوجيه واإل 

 الخط العربي

 /27+قاعة  26قاعة 

 د.جمعي

 مدارس الفن التشكيلي 

 في الجزائر

قاعة المحاضرت/ 

 عبدالصدوق.د

 حجم وفضاء

 /6+ ورشة5ورشة 

 أ. معروف 

  تحليل األعمال الفنية

 أ. بن عدة /A1قاعة 

حصص استدراكية للمواد 

المنهجية واالستكشافية 

 واألفقية

الفوج 

(03)  
08.00/14.00  عالمالتوجيه واإل 

  تحليل األعمال الفنية

 أ. بن عدة /A1قاعة 

 حجم وفضاء

أ.  /6+ ورشة5ورشة 

 معروف

 دارس الفن التشكيلي م

 في الجزائر

قاعة المحاضرت/ 

 عبدالصدوق.د

 الخط العربي

 /27+قاعة  26قاعة 

 د.جمعي

حصص استدراكية للمواد 

المنهجية واالستكشافية 

 واألفقية

08.00/14.00الفوج   عالمالتوجيه واإل 
 حجم وفضاء

أ.  /6+ ورشة5ورشة 

  تحليل األعمال الفنية

 بن عدةأ.  /A1قاعة 
 الخط العربي

 /27+قاعة  26قاعة 

 مدارس الفن التشكيلي 

 في الجزائر

حصص استدراكية للمواد 

المنهجية واالستكشافية 

 برنامج الحصص االستدراكية

 (لسداسي السادس)ل



  

(04) قاعة المحاضرت/  د.جمعي معروف 

 عبدالصدوق.د

 واألفقية
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 المستـوى: السنة الثالثة فنون تشكيلية

األيــــام           

 التوقيت
 األحــــد

27/09/2020 

 االثنين
28/09/2020 

00.09/30.10  
 تحليل األعمال الفنية

 )جميع األفواج(

 (25/26/27/31/32القاعات)

 مدارس الفن التشكيلي في الجزائر

 )جميع األفواج(

 (25/26/27/31/32القاعات)

11.00/14.00 

 (2+ف1)فحجم وفضاء

 6+ ورشة5ورشة 
 (4+ف3)فحجم وفضاء

 6+ ورشة5ورشة 

 الخط العربي

 26+قاعة  25قاعة  (3وجفال)

 28+قاعة  27قاعة  (4وجفال)

 الخط العربي

 26+قاعة  25قاعة  (1وجفال)

 28+قاعة  27قاعة  (2وجفال)

 للسداسي السادس رزنامة الدورة العادية



  

 

 رئيس القسم
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 (01وج األول)ــالف
 

 (02وج الثاني)ــالف
 

 (03ـوج الثالث)ـالف
 

 (04وج الرابع)ــالف

 االسم اللقب  الرقم االسم اللقب  الرقم االسم اللقب  الرقم سماال اللقب  الرقم

 فاطمة قوالل  3401 جهينة جلول دواجي  3301 أنور بن صديق  3201 راشدة عبد الهادي  3101

 يمينة كوردورلي  3402 نور الهدى القبايلي  3302 رابح بوعزي  3202 عائدة عبد الالش  3102

 لمياء لندلوسي  3403 حبيبة فردية  3303 بختة بوسدرة  3203 حنان عبسي  3103

 معتز لطرش  3404 إبتسام قوعيش  3304 صافية الخديم  3204 شهرزاد عالم  3104

 محمد أمين ليازيدي  3405 فتحي قيمان  3305 إسماعيل بوعمرة  3205 نسرين أمزرت  3105

 أحمد محرر  3406 فاطمة الزهرة حباش  3306 فاطمة بوهنة  3206 فاطمة باهي  3106

 هني مقدم  3407 فايزة حيدرة  3307 حورية بوقادة  3207 سعاد بشقوق  3107

 شيماء مرابط  3408 هشام هارون  3308 عبد الناصر بومعزة  3208 أسامة بخديجة  3108

 وائم السنة الثالثة فنون تشكيليةق

 



  

 إبراهيم الخليل مرين  3409 وسام  كاملي 3309 رزيقة بورياش  3209 فاطمة الزهراء بكاكشة  3109

 ياسمينة مزوغ  3410 محمد أمين قرمان  3310 شهرزاد بوتشاشة  3210 وحيدة بلراي  3110

 فاطمة وزاني  3411 شيماء خبيل  3311 فاطمة بوتليليس  3211 حسنية بن عبو  3111

 محمد رفاس  3412 غالية خديم  3312 فاطمة الزهرة بوزيد  3212 جميلة بن عجيلة  3112

 نجاة سعدي  3413 عالية خلول  3313 مصطفى شريقي  3213 الحاج بن عولة  3113

 صباح سبع  3414 يمينة خنفور  3314 إلهام دغب  3214 حليمة بن عولة  3114

 حنان ثبتي  3415 سهام خنتاش  3315 لخضر دقيش  3215 رحاب بن حليمة  3115

 ياسين طراش  3416 سارة خويدمي  3316 إكرام جالم  3216 نورة مة بن نع 3116

 خديجة زناتي  3417 إلياس قوسم  3317 حنان جاوي  3217 سالف بن سعد  3117

 عبد السالم مرزوق  3418         

 
 

 االسم اللقب  الرقم

 راشدة عبد الهادي  3101

 عائدة عبد الالش  3102

 نانح عبسي  3103

 شهرزاد عالم  3104

 نسرين أمزرت  3105

 فاطمة باهي  3106

 سعاد بشقوق  3107

 أسامة بخديجة  3108

 فاطمة الزهراء بكاكشة  3109

 وحيدة بلراي  3110

 حسنية بن عبو  3111

 وج األولــفال



  

 جميلة بن عجيلة  3112

 الحاج بن عولة  3113

 حليمة بن عولة  3114

 رحاب بن حليمة  3115

 نورة بن نعمة  3116

 سالف بن سعد  3117

 
 

 االسم اللقب  الرقم

 أنور بن صديق  3201

 رابح بوعزي  3202

 بختة بوسدرة  3203

 صافية الخديم  3204

 إسماعيل بوعمرة  3205

 فاطمة بوهنة  3206

 حورية بوقادة  3207

 عبد الناصر بومعزة  3208

 رزيقة بورياش  3209

 رزادشه بوتشاشة  3210

 فاطمة بوتليليس  3211

 ثانيالوج ــالف



  

 فاطمة الزهرة بوزيد  3212

 مصطفى شريقي  3213

 إلهام دغب  3214

 لخضر دقيش  3215

 إكرام جالم  3216

 حنان جاوي  3217

 
 

 االسم اللقب  الرقم

 جهينة جلول دواجي  3301

 نور الهدى القبايلي  3302

 حبيبة فردية  3303

 إبتسام قوعيش  3304

 فتحي قيمان  3305

 فاطمة الزهرة حباش  3306

 فايزة حيدرة  3307

 هشام هارون  3308

 وسام كاملي  3309

 محمد أمين قرمان  3310

 شيماء خبيل  3311

 غالية خديم  3312

 ثالثالوج ــالف



  

 عالية خلول  3313

 يمينة خنفور  3314

 سهام خنتاش  3315

 سارة خويدمي  3316

 إلياس قوسم  3317

 
 

 االسم اللقب  الرقم

 فاطمة قوالل  3401

 يمينة كوردورلي  3402

 لمياء لندلوسي  3403

 معتز لطرش  3404

 محمد أمين ليازيدي  3405

 أحمد محرر  3406

 هني مقدم  3407

 شيماء مرابط  3408

 إبراهيم الخليل مرين  3409

 ياسمينة مزوغ  3410

 فاطمة وزاني  3411

 محمد رفاس  3412

 نجاة سعدي  3413

 رابعالوج ــالف



  

 صباح سبع  3414

 حنان ثبتي  3415

 ياسين طراش  3416

 خديجة زناتي  3417

 عبد السالم مرزوق  3418

 


