
  

 

 

 

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس  

 2020/2021السنة الجامعية:                                                    قسم الفنون البصريـة
 
 

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

 .الرقمية لمنصةعلى الطالب الولوج في ا األفقيةوحدة التعليم التعليم االستكشافية و أما بالنسبة لوحدة -

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



  

 

 

 

 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 (نون تشكيليةالسنة الثالثة ف)سداسي الخامسن للــاستعمال الزم
 (وحدة التعليم األساسية/ وحدة التعليم المنهجية)



 
 
 

  والــفـــنـــونكـلــيــة األدب العــربـي 

Faculté de Littérature Arabe et des Arts 
 

 2020/2021الجامعية  نةالس                                                                                                                                      الـعـرض فــنـــون قــســم

 

 

 

                                                                                                                                          
 
 

اءـاألربع الخـميس  األيـام األحــد االثنيـن الثــالثـاء 
 التوقيت

 

 نظريات تجانس الصوت  
Harmonie 

 بوخاري أمين   .أ
01أستوديو   /  محاضرة

تحليل االنواع الموسيقية 
 العربية

 بن حميمد فاطمة  أ.  
 أستوديو /  محاضرة

  

09:00 

– 

10:00 

 ألالت الموسيقيةعلم ا
 بسدات عبد الصمد أ.  

 01أستوديو   /  محاضرة

 نظريات تجانس الصوت
Harmonie 

 بوخاري أمين    . أ
01أستوديو   /  تطبيق

تحليل االنواع الموسيقية 
 العربية

 بن حميمد فاطمة  أ.  
 أستوديو /  محاضرة

 

 نظريات تجانس الصوت  
Harmonie 

 بوخاري أمين   .أ
01أستوديو   /  محاضرة

10:00 

– 

11:00 

 علم األالت الموسيقية
 بسدات عبد الصمد أ.  

 01 أستوديو /  تطبيق

 لغة عربية  
 أ.قمور لخضر 

  01/ أستوديو  محاضرة

تحليل االنواع الموسيقية 
 العربية

 بن حميمد فاطمة   أ. 
 أستوديو /  تطبيق

 منهجية البحث العلمي    
  بلعباسي كلتوم أ.
 01/  أستوديو  يقتطب

 نظريات تجانس الصوت
Harmonie 

 بوخاري أمين    . أ
01أستوديو   /  تطبيق

11:00 

– 

12:00 

 طبوع و مقامات الموسيقى 
 مكي دواجي أحمد  أ.  

 01 أستوديو /  محاضرة

 
 علم األالت الموسيقية

 بسدات عبد الصمد أ.  
 01 أستوديو /  محاضرة

 منهجية البحث العلمي    
  بلعباسي كلتوم أ.

 01/  أستوديو  تطبيق
 

12:00 

– 

13:00 

 طبوع و مقامات الموسيقى 
 مكي دواجي أحمد  أ.  

 01 أستوديو /  تطبيق

 
 علم األالت الموسيقية

 بسدات عبد الصمد أ.  
 01 أستوديو /  تطبيق

 
 لغة عربية  

 أ.قمور لخضر 
 01/ أستوديو  محاضرة

13:00 

– 

14:00 

 الــبــحــث الــعــلــمــيو الــعالــي التــعــليــم وزارة

                     مستغانم– باديس بن الحميــد عبد جامعة

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique     
Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem                                                       

 دراسـات مـوسـيـقـيـة ( / الـخـامـسالس داسي الثالثة ليسانس )نة الس  /مـنال الز  ـاستعم



 
  

   والــفـــنـــونكـلــيــة األدب العــربـي   

Faculté de Littérature Arabe et des Arts 
 

  2020/2021الجامعية السنة                                                                                                                                                                    فــنـــون الـعـرض قــســم 
 

 

 

 

 
 

 

 
  والــفـــنـــونكـلــيــة األدب العــربـي 

اءـاألربع الخـميس  األيـام األحــد االثنيـن الثــالثـاء 
 التوقيت

 اآللة الموسيقية ممارسة
 نيار جمال أ.

 02أستوديو   /محاضرة 

     
09:00 

– 

10:00 

 ممارسة اآللة الموسيقية 
  نيار جمال  أ.
 02أستوديو   / تطبيق

منهجية كتابة التاريخ 
 الموسيقي 

 أ. لعرباوي حميدة

أستوديو   محاضرة
02 

التراث الموسيقي في فنون 
 العرض

 أ. بسدات عبد الصمد
 02ستوديو أ  محاضرة

 منهجية المشروع   
 أ. منصور كريمة 

 02أستوديو  .  ةمحاضر

 منهجية المشروع   
 أ. منصور كريمة 

 02أستوديو  .  ةمحاضر

10:00 

– 

11:00 

 المجموعة الصوتية الغنائية 
  نيار جمال أ.

 02أستوديو   /محاضرة 

منهجية كتابة التاريخ 
 الموسيقي

 أ. لعرباوي حميدة

 02يو أستود  تطبيق

التراث الموسيقي في فنون 
 العرض

 أ. بسدات عبد الصمد

 02أستوديو   تطبيق

 منهجية المشروع   
 أ. منصور كريمة  

 02أستوديو  .  قتطبي

 منهجية المشروع   
 أ. منصور كريمة  

 02أستوديو  .  قتطبي

11:00 

– 

12:00 

 المجموعة الصوتية الغنائية 
   نيار جمال أ.
 02و أستودي  / تطبيق

منهجية كتابة التاريخ 
 الموسيقي 

 أ. لعرباوي حميدة

أستوديو   محاضرة
02 

 غناء وموسيقى جزائرية 
   تركماني عبد القادر أ.

 02أستوديو   / محاضرة
  

12:00 

– 

13:00 

التراث الموسيقي في فنون 
 العرض

 أ. بسدات عبد الصمد
02أستوديو   محاضرة

منهجية كتابة التاريخ 
 الموسيقي

 أ. لعرباوي حميدة

 02أستوديو   تطبيق

 غناء وموسيقى جزائرية 
   تركماني عبد القادر أ.

 02أستوديو   / تطبيق
  

13:00 

– 

14:00 

 الــبــحــث الــعــلــمــيو الــعالــي التــعــليــم وزارة

                     مستغانم– باديس بن الحميــد عبد جامعة

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique     

Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem                                                       

 

مـن استعمـال  الجزائري الموسيقي التراث( / الثالث الس داسيماسـتـر ) الثانية الس نة/الز 



Faculté de Littérature Arabe et des Arts 
 

 2020/2021الجامعية  السنة                                                                                                                                      الـعـرض فــنـــون قــســم

 

 

 

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

اءـاألربع الخـميس  األيـام األحــد االثنيـن الثــالثـاء 
 التوقيت

 

 فن كتابة السيناريو 
 أ.شرقي هاجر 

 29القاعة   / محاضرة
  

 النقد  السينمائي  
 أ.حيفري نوال   

 29القاعة   /محاضرة

 فن كتابة السيناريو 
 أ.شرقي هاجر 

 29القاعة   / محاضرة

09:00 

– 

10:00 

 التصوير السينمائي  
 أ. بقلول أمين   

 29القاعة   /محاضرة

 فن كتابة السيناريو
 أ. شرقي هاجر

 29القاعة  تطبيق/ 

 ائي مدارس اإلخراج السينم
 أ.بوعتو خيرة 

 29القاعة   /محاضرة

 النقد  السينمائي  
 أ.حيفري نوال   

 29القاعة   تطبيق /

 فن كتابة السيناريو
 أ. شرقي هاجر

 29القاعة  تطبيق/ 

10:00 

– 

11:00 

 التصوير السينمائي  
 أ. بقلول أمين   

 29القاعة   تطبيق /

 لغة عربية
 أ.قمور لخضر 

 29/  القاعة  محاضرة

 مدارس اإلخراج السينمائي 
 أ.بوعتو خيرة 

 29القاعة   تطبيق /

 منهجية البحث العلمي     
  بلعباسي كلتوم أ.

 29/  القاعة  تطبيق

 النقد  السينمائي  
 أ.حيفري نوال   

 29القاعة   /محاضرة

11:00 

– 

12:00 

 

 مدارس اإلخراج السينمائي 
 أ.بوعتو خيرة 

 29القاعة   /محاضرة

 السينمائي   التصوير
 أ.بقلول أمين   

 29القاعة   /محاضرة

 منهجية البحث العلمي      
  بلعباسي كلتوم أ.

 29/ القاعة  تطبيق

 النقد  السينمائي  
 أ.حيفري نوال   

 29القاعة   تطبيق /

12:00 

– 

13:00 

 

 مدارس اإلخراج السينمائي 
 أ.بوعتو خيرة 

 29القاعة   تطبيق /

  التصوير السينمائي 
 أ. بقلول أمين   

 29القاعة   تطبيق /

 

 لغة عربية
 أ.قمور لخضر 

/  القاعة  محاضرة

13:00 

– 

14:00 

 

 دراسات سينمائية( / لخامساالس داسي ) ليسانس الثالثةنة الس  /مـنال الز  ـاستعم



  

 

 
 
 
 
 

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

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

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



  

 

 
 
 
 
 

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                                                                              

 

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

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

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



  

 

 

 

 

 

 
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 -

 صة.لمناألفقية على الطالب الولوج في اوحدة التعليم التعليم االستكشافية و أما بالنسبة لوحدة -

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



  

 

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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