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اءـاألربع الخـميس  األيـام األحــد االثنيـن الثــالثـاء 
 التوقيت

 

 سماع وتحليل الموسيقى الغربية
 . حمدا   مكي دواجي ا 

ستوديو   /.محاضرة  01ا 

 

 تاريخ الموسيقى العربية  
.  غفور كمال ا 

 .29 القاعة.  /تطبيق

 

09:00 

– 

10:00 

 العروض وموسيقى الشعر
.  فريمهدي ا 

ستوديو    ./محاضرة  01ا 

 سماع وتحليل الموسيقى الغربية
. حمد ا   مكي دواجي ا 

ستوديو /تطبيق  01.  ا 

 الموسيقى )صولفاج(ات نظري
. حمد ا   مكي دواجي ا 

ستوديو  .  /محاضرة  01ا 

 العروض وموسيقى الشعر
.  فريمهدي ا 

ستوديو    ./محاضرة  01ا 

  

10:00 

– 

11:00 

 العروض وموسيقى الشعر
.  فريمهدي ا 
ستوديو  .  /تطبيق  01ا 

 لغة عربية 
.  قمور لخضر  ا 

ستوديو  /محاضرة  01ا 

 الموسيقى )صولفاج( اتنظري
. حمد ا   مكي دواجي ا 

ستوديو   /تطبيق  .01ا 

 العروض وموسيقى الشعر
.  فريمهدي ا 
ستودي .  /تطبيق  01و ا 

 تاريخ الموسيقى العربية
.  غفور كمال ا 

 29 القاعة  /محاضرة

11:00 

– 

12: 00 

 

 الموسيقى )صولفاج(ات نظري
. حمد ا   مكي دواجي ا 

ستوديو /محاضرة  01.  ا 

 سماع وتحليل الموسيقى الغربية
 . حمدا   مكي دواجي ا 

ستوديو   /.محاضرة  01ا 

 منهجية البحث العلمي    
 . بلعباسي كلتوما  

ستوديو  / محاضرة  01ا 

 

 تاريخ الموسيقى العربية  
.  غفور كمال ا 

 .29 القاعة.  /تطبيق

0012:  

– 

00:13  

 

 الموسيقى )صولفاج( اتنظري
. حمد ا   مكي دواجي ا 

ستوديو   /تطبيق  .01ا 

 سماع وتحليل الموسيقى الغربية  
. حمد ا   مكي دواجي ا 

ستوديو /تطبيق  01.  ا 

 منهجية البحث العلمي  
 وم. بلعباسي كلتا  

ستوديو  /  محاضرة  01ا 

 لغة عربية 
.  قمور لخضر  ا 

ستوديو  /محاضرة  01ا 

00:13  

– 

00:14  

 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 ( / الس داسي الـثـالـثليسانس ) ثانيةنة الالس  /مـنال الز  ـاستعم



 

  الــفـــنـــونوكـلــيــة األدب العــربـي 

Faculté de Littérature Arabe et des Arts 
 

 2020/2021الجامعية  السنة                                                                                                                                      الـعـرض فــنـــون قــســم

 

 

 

                                                                                                                                          
  

 

 

 

اءـألربعا الخـميس  األيـام األحــد االثنيـن الثــالثـاء 
 التوقيت

 

 مبادئ االخراج السينمائي  
.العايب حسن ا   ا 

 .29 القاعة  /محاضرة

 التمثيل السينمائي
.بومسلوك خديجة  ا 

 .29 القاعة  /محاضرة
 

 

 سيميولوجيا السينما  
.منصور كريمة    ا 

ستوديو  /محاضرة  02ا 

:0009  

– 

00:10  

 

 ج السينمائيمبادئ االخرا 
حسن .العايب ا   ا 

  29القاعة  /تطبيق

 التمثيل السينمائي
.بومسلوك خديجة   ا 

 .29 القاعة  /تطبيق

   نظريات السينما

.بوعتو خيرة   ا 
ستوديو  /محاضرة   02ا 

 سيميولوجيا السينما  
.منصور كريمة  ا 

ستوديو  /تطبيق  02ا 

00:10  

– 

11:00 

 

 لغة عربية
.قمور لخضر   ا 

ستودي محاضرة   01و / ا 

 مبادئ االخراج السينمائي  
.العايب حسن ا   ا 

 .29 القاعة  /محاضرة

   نظريات السينما

.بوعتو خيرة   ا 
ستوديو  تطبيق/    02ا 

 التمثيل السينمائي
.بومسلوك خديجة  ا 

 .29 القاعة  /محاضرة
 

11:00 

– 

0012:  

 
   نظريات السينما  

.بوعتو خيرة   ا 
 .29 القاعة  /محاضرة

 لسينمائيمبادئ االخراج ا
حسن .العايب ا   ا 

 .29 القاعة  /تطبيق

 منهجية البحث العلمي   
.بلعباسي كلثوم  ا 

ستوديو   /تطبيق  01ا 

 التمثيل السينمائي
.بومسلوك خديجة   ا 

 .29 القاعة  /تطبيق

00:12  

– 

00:13  

 

   نظريات السينما

.بوعتو خيرة   ا 
 .29 القاعة  تطبيق/

 

 منهجية البحث العلمي   
.بلعباسي كل  ثوما 

ستوديو   /تطبيق  01ا 

 لغة عربية
.قمور لخضر   ا 

ستوديو  محاضرة  01/ ا 

00:13  

– 

00:14  

 الــبــحــث الــعــلــمــيو الــعالــي عــليــمالتــ وزارة

                     مستغانم– باديس بن الحميــد عبد جامعة

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique     

Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem                                                       

 

 دراسات سينمائية( / لثالثاالس داسي ليسانس ) الثانيةنة الس  /مـنال الز  ـاستعم



 

     

 والــفـــنـــونكـلــيــة األدب العــربـي 

Faculté de Littérature Arabe et des Arts 
 

  2020/2021اجلامعية السنة                                                                                                                                                                    فــنـــون الـعـرض قــســم 
 

 

 

 

 

 
                           

 

اءـاألربع الخـميس  األيـام األحــد االثنيـن الثــالثـاء 
 التوقيت

 
 

  
 :0009  

– 

00:10  

نواع وطبوع م  وسيقى جزائريةا 
.  بسدات عبد الصمد  ا 

ستوديو  / محاضرة  02ا 

 منهجية تدريس التربية الموسيقية
.  لعرباوي حميدة  ا 

ستوديو  محاضرة  02ا 

 الموسيقية وك تابة النوتةقراءة 
.    تركماني عبد القادر ا 

ستوديو  /محاضرة    02ا 

 

 منهجية البحث العلمي 
.   بلعباسي كلتوم ا 

ستوديو  /  تطبيق  02ا 
 

00:10  

– 

11:00 

نواع وطبوع موسيقى جزائرية  ا 
.  لصمدبسدات عبد ا  ا 

ستوديو  / تطبيق  02ا 

 منهجية تدريس التربية الموسيقية
.  لعرباوي حميدة   ا 

ستوديو  /تطبيق  02ا 

 الموسيقية وك تابة النوتةقراءة 
.    تركماني عبد القادر ا 

ستوديو   / تطبيق  02ا 

 منهجية البحث العلمي    
.   بلعباسي كلتوم ا 

ستوديو  /  تطبيق  02ا 

 

 
11:00 

– 

0012:  

 

 قى الجزائريةتاريخ الموسي
 .   بن ساحة عبد هللا  ا 

ستوديو  / محاضرة  02ا 

 ورشة الفوكاليز  
.    تركماني عبد القادر  ا 

ستوديو  /محاضرة   02ا 

   

  
00:12  

– 

00:13  

 
 تاريخ الموسيقى الجزائرية

 .   بن ساحة عبد هللا  ا 

ستو / تطبيق  02ديو ا 

 ورشة الفوكاليز  
.    تركماني عبد القادر  ا 

ستوديو  / تطبيق  02ا 

  
00:13  

– 

00:14  

 الــبــحــث الــعــلــمــيو الــعالــي التــعــليــم وزارة 
 

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

 

 التراث الموسيقي الجزائري( / األولالس داسي األولى ماسـتـر )نة الس  /مـنال الز  ـاستعم

 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                                                       



  

 

 

 

 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020/2021السنة الجامعية:                                                              قسم الفنون البصريـة

 
 

 فن التصميم نيةوى: السنة الثاــالمست
األيــــام           

 خميسال األربعــــاء الثالثــاء نـاالثني ألحــــدا التوقيت

 أ. دبالجي / 27قاعة/ 1كروكي/ فوج  08.00/09.00
 عباس أ. / Bورشة / 2/ فوجرسم تقني

 تاريخ األثاث والتصميم الداخلي
  زوقاق أ. / Bورشة  /2فوج

 طيب أ. / A2/ 1/ فوجسيراميك
 1/ فوجتعبير بالستيكي 

 هنيأ.  / Bورشة  

09.00/10.00 
 تاريخ األثاث والتصميم الداخلي

 أ. زوقاق  / Bورشة  /1فوج
 طيب أ. / A2/ 2/ فوجسيراميك

 أ. دبالجي / 27قاعة/ 1كروكي/ فوج
 عباس أ. / Bورشة / 2/ فوجرسم تقني

 تاريخ األثاث والتصميم الداخلي
  زوقاق أ. / Bورشة  /2فوج

 طيب أ. / A2/ 1/ فوجسيراميك

 أ. دبالجي / 27قاعة/ 2كروكي/ فوج
 عباس أ. / Bورشة / 1/ فوجرسم تقني

 1/ فوجتعبير بالستيكي
 هنيأ.  / Bورشة  

10.00/11.00 
 تاريخ األثاث والتصميم الداخلي

 أ. زوقاق  / Bورشة  /1فوج
 طيب أ. / A2/ 2/ فوجسيراميك

 أ. دبالجي / 27قاعة/ 1كروكي/ فوج
 عباس أ. / Bورشة / 2/ فوجرسم تقني

 تاريخ األثاث والتصميم الداخلي
  زوقاق أ. / Bورشة  /2فوج

 طيب أ. / A2/ 1/ فوجسيراميك

 أ. دبالجي / 27قاعة/ 2كروكي/ فوج
 عباس أ. / Bورشة / 1/ فوجرسم تقني

 2/ فوجتعبير بالستيكي
  هنيأ.  / Bورشة  

11.00/12.00 
 تاريخ األثاث والتصميم الداخلي

 أ. زوقاق  / Bورشة  /1فوج
 طيب أ. / A2/ 2/ فوجراميكسي

 أ. دبالجي / 27قاعة/ 1كروكي/ فوج
 عباس أ. / Bورشة / 2/ فوجرسم تقني

 تاريخ األثاث والتصميم الداخلي
  زوقاق أ. / Bورشة  /2فوج

 طيب أ. / A2/ 1/ فوجسيراميك

 أ. دبالجي / 27قاعة/ 2كروكي/ فوج
 عباس أ. / Bورشة / 1/ فوجرسم تقني

 2/ فوجتعبير بالستيكي
  هنيأ.  / Bورشة  

12.00/13.00 
 تاريخ األثاث والتصميم الداخلي

 أ. زوقاق  / Bورشة  /1فوج
 طيب أ. / A2/ 2/ فوجسيراميك

 27قاعة  محاضرة//لغة عربية
  لطروش أ.

 27قاعة محاضرة/ / منهجية
  أ.

 أ. دبالجي / 27قاعة/ 2كروكي/ فوج
  عباس أ. / Bورشة / 1/ فوجرسم تقني

 27قاعة  محاضرة//لغة عربية  13.00/14.00
 لطروش أ.

 27محاضرة/ قاعة / منهجية
 أ.

  

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

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



  

 

 .الرقمية لمنصةاألفقية على الطالب الولوج في اوحدة التعليم تعليم االستكشافية وال أما بالنسبة لوحدة -



  

 

 

 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020/2021السنة الجامعية:                                                       قسم الفنون البصريـة

 
 
 

األيــــام           

 خميسال األربعــــاء الثالثــاء نـاالثني األحــــد التوقيت

  D1/ 3/ فوجطبيعة صامتةرسم   08.00/09.00
 شويب. أ

 D1/ 1رسم طبيعة صامتة / فوج

 شويبأ.  

  D1/ 2رسم طبيعة صامتة/ فوج
   أ. شويب

 لغة عربية / محاضرة 09.00/10.00
 / أ. لطروش31قاعة

  D1/ 3رسم طبيعة صامتة/ فوج
 أ. شويب

 D1/ 1رسم طبيعة صامتة / فوج
 شويبأ. 

  /26قاعة/2فوج قرافيزم/

 د. عبد الصدوق

  D1/ 2رسم طبيعة صامتة/ فوج
  أ. شويب

  /26قاعة /1قرافيزم / فوج

 د. عبد الصدوق

  D2/ 1تصوير باأللوان المائية/ فوج
 د. جمعي

  /26قاعة /3قرافيزم / فوج

 د. عبد الصدوق

 لغة عربية / محاضرة 10.00/11.00
 / أ. لطروش31قاعة

  D1/ 3رسم طبيعة صامتة/ فوج
 أ. شويب

  D2/ 2تصوير باأللوان المائية/ فوج
 د. جمعي

 D1/ 1رسم طبيعة صامتة / فوج
 شويبأ. 

  /26قاعة/2قرافيزم/ فوج

 د. عبد الصدوق

  D1/ 2رسم طبيعة صامتة/ فوج
  أ. شويب

  /26قاعة /1قرافيزم / فوج

 د. عبد الصدوق

  D2/ 1تصوير باأللوان المائية/ فوج
 د. جمعي

  /26قاعة /3قرافيزم / فوج

 د. عبد الصدوق

  D2/ 3تصوير باأللوان المائية/ فوج 11.00/12.00
 د. جمعي

  D2/ 2تصوير باأللوان المائية/ فوج
 د. جمعي

  /26قاعة/2قرافيزم/ فوج

 د. عبد الصدوق
  /26قاعة /1قرافيزم / فوج

 د. عبد الصدوق

  D2/ 1تصوير باأللوان المائية/ فوج
 د. جمعي

  /26قاعة /3قرافيزم / فوج

 د. عبد الصدوق

  D2/ 3تصوير باأللوان المائية/ فوج 12.00/13.00
 د. جمعي

  D2/ 2تصوير باأللوان المائية/ فوج
 د. جمعي

 منهجية البحث
 / أ.هاتي31قاعة 

 فن النهضة / محاضرة
  / أ. دبالجي31قاعة 

  D2/ 3تصوير باأللوان المائية/ فوج 13.00/14.00
 منهجية البحث  د. جمعي

 / أ. هاتي31قاعة 
 فن النهضة / محاضرة

  / أ. دبالجي31قاعة 

 رئيس القسم                                                                              
 المنهجية.وحدة التعليم التعليم األساسية و استعمال الزمن خاص بوحدة -
 لمنصة.على الطالب الولوج في ااألفقية، فوحدة التعليم التعليم االستكشافية و ةأما بالنسبة لوحد -

 (نون تشكيليةف نيةالسنة الثا)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 1ماستروى: ــالمست
األيــــام           

 خميسال األربعــــاء الثالثــاء نـاالثني األحــــد يتالتوق

إعداد ودراسة المشاريع الفنية         08.00/09.00
 أ. خدومة / A1قاعة محاضرة/ 

 الجمهور والتلقي/ محاضرة 09.00/10.00
 أ. بوعزة /A1قاعة 

 سوسيولوجيا الظاهرة الثقافية
 د. بن ساحة / A1قاعة محاضرة/ 

 حاضرةمصطلحات فنية/ م
 أ. عماري / A1قاعة 

 نظرية الثقافة/ محاضرة
 أ. بن يلس / A1قاعة 

إعداد ودراسة المشاريع الفنية 
 أ. خدومة / A1قاعة محاضرة/ 

 الجمهور والتلقي/ محاضرة 10.00/11.00
 أ. بوعزة /A1قاعة 

 سوسيولوجيا الظاهرة الثقافية
 د. بن ساحة / A1قاعة محاضرة/ 

 مصطلحات فنية/ محاضرة
 أ. عماري / A1قاعة 

 نظرية الثقافة/ محاضرة
 أ. بن يلس / A1قاعة 

إعداد ودراسة المشاريع الفنية 
 أ. خدومة / A1قاعة محاضرة/ 

 الجمهور والتلقي/ محاضرة 11.00/12.00
 أ. بوعزة /A1قاعة 

 سوسيولوجيا الظاهرة الثقافية
 د. بن ساحة / A1قاعة محاضرة/ 

 منهجية البحث العلمي/ محاضرة
 أ. مقدم / A1قاعة 

 نظرية الثقافة/ محاضرة
 أ. بن يلس / A1قاعة 

إعداد ودراسة المشاريع الفنية 
 أ. خدومة / A1قاعة محاضرة/ 

 الجمهور والتلقي/ محاضرة 12.00/13.00
 أ. بوعزة /A1قاعة 

 سوسيولوجيا الظاهرة الثقافية
 د. بن ساحة / A1قاعة محاضرة/ 

 منهجية البحث العلمي/ محاضرة
 أ. مقدم / A1قاعة 

 نظرية الثقافة/ محاضرة
  أ. بن يلس / A1قاعة 

 رئيس القسم                                                                             

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

 لمنصة.األفقية على الطالب الولوج في اوحدة التعليم ية والتعليم االستكشاف أما بالنسبة لوحدة -

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



  

 

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس  

 2020/2021السنة الجامعية:                                                    قسم الفنون البصريـة
 
 
 

 نقد الفنون التشكيلية 1ماستروى: ــالمست
األيــــام           
 خميسال األربعــــاء الثالثــاء نـاالثني ـداألحـــ التوقيت

 تاريخ النقد الفني/محاضرة    08.00/09.00
   أ. بن عدة/قاعة المحاضرات

 1فوجالرسم االستشراقي/ 09.00/10.00
 د. قجال/قاعة المحاضرات

 2فوجالرسم االستشراقي/
 د. قجال/قاعة المحاضرات

 تاريخ النقد الفني/محاضرة 
 أ. بن عدة/قاعة المحاضرات

 2فوجورشة الفنون التشكيلية/
 د. قجال/قاعة المحاضرات

 1فوجورشة الفنون التشكيلية/
 د. قجال/قاعة المحاضرات

 1فوجالرسم االستشراقي/ 10.00/11.00
 د. قجال/قاعة المحاضرات

 2فوجالرسم االستشراقي/
 د. قجال/قاعة المحاضرات

 مدارس النقد الفني/محاضرة 
 . تريكيأ/ قاعة المحاضرات

 2فوجورشة الفنون التشكيلية/
 د. قجال/قاعة المحاضرات

 1فوجورشة الفنون التشكيلية/
 د. قجال/قاعة المحاضرات

 1فوجالرسم االستشراقي/ 11.00/12.00
د. قجال/قاعة المحاضرات  

 2فوجالرسم االستشراقي/
 د. قجال/قاعة المحاضرات

 مدارس النقد الفني/محاضرة 
 تريكيأ. / قاعة المحاضرات

 2فوجورشة الفنون التشكيلية/
 د. قجال/قاعة المحاضرات

 1فوجورشة الفنون التشكيلية/
 د. قجال/قاعة المحاضرات

12.00/13.00      

 رئيس القسم                                                                              

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

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



  

 

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس  

 2020/2021السنة الجامعية:                                                    قسم الفنون البصريـة
 
 
 

 تصميم غرافيكي 1ماستروى: ــالمست
األيــــام           
 خميسال األربعــــاء الثالثــاء نـنياالث األحــــد التوقيت

08.00/09.00   
 تقنيات التصوير اليدوي والرقمي

أ. بلبشير / 6ورشة   
 تاريخ التصميم 

 أ. بلبشير / 6ورشة 

09.00/10.00  
 علم جمال التصميم

  د. كحلي / 6ورشة 
 تقنيات التصوير اليدوي والرقمي

 أ. بلبشير / 6ورشة 
 تاريخ التصميم 

 أ. بلبشير / 6ورشة 

 مقاربة منهجية للمشروع 10.00/11.00
 د. كحلي / 6ورشة 

 علم جمال التصميم
 د. كحلي / 6ورشة 

 تقنيات التصوير اليدوي والرقمي
 أ. بلبشير / 6ورشة 

 تسويق
 أ. قصير / 6ورشة 

 تاريخ التصميم
 أ. بلبشير / 6ورشة 

 مقاربة منهجية للمشروع 11.00/12.00
د. كحلي / 6ورشة   

 م جمال التصميمعل
 د. كحلي / 6ورشة 

 تقنيات التصوير اليدوي والرقمي
 أ. بلبشير / 6ورشة 

 تسويق
 أ. قصير / 6ورشة 

 تاريخ التصميم
 أ. بلبشير / 6ورشة 

 ورشة التصميم 12.00/13.00
أ. العايب / 6ورشة   

 علم جمال التصميم
 د. كحلي / 6ورشة 

 صورة صوت وفيديو
 د. العايب / 6ورشة 

 التصميمورشة 
  أ. العايب / 6ورشة 

 ورشة التصميم 13.00/14.00
 صورة صوت وفيديو  أ. العايب / 6ورشة 

 د. العايب / 6ورشة 
 ورشة التصميم

  أ. العايب / 6ورشة 

 رئيس القسم                                                                              
 المنهجية.وحدة التعليم التعليم األساسية و ةاستعمال الزمن خاص بوحد -

 ولن للسداسي األــاستعمال الزم
 (وحدة التعليم األساسية/ وحدة التعليم المنهجية)



  

 

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



  

 

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تصميم المحيط 1ماستروى: ــالمست
األيــــام           
 خميسال األربعــــاء الثالثــاء نـياالثن األحــــد التوقيت

08.00/09.00  
 منهجية المشروع

 . شريفأ / 5ورشة 
 تاريخ الهندسة المعمارية الحديثة

 أ. يصرف / 5ورشة 
 1مشروع تصميم المجسم 

 أ. شريف / 5ورشة 

 تاريخ الفنون التطبيقية 09.00/10.00
 أ. تريكي / 5ورشة 

 منهجية المشروع
 . شريفأ / 5ورشة 

 ريخ الهندسة المعمارية الحديثةتا
 أ. يصرف / 5ورشة 

 نظرية التصميم
 بونوريأ.  / 5ورشة 

 1مشروع تصميم المجسم
 أ. شريف / 5ورشة 

 تاريخ الفنون التطبيقية 10.00/11.00
 أ. تريكي / 5ورشة 

منهجية تحليل وتصور الترتيبات 
 والتنسيقات

 أ. هني / 5ورشة 

 تاريخ الهندسة المعمارية الحديثة
 أ. يصرف / 5ورشة 

 نظرية التصميم
 بونوريأ.  / 5ورشة 

 1مشروع تصميم المجسم
 أ. شريف / 5ورشة 

 تاريخ الفنون التطبيقية 11.00/12.00
 أ. تريكي / 5ورشة 

منهجية تحليل وتصور الترتيبات 
 والتنسيقات

 أ. هني / 5ورشة 

 ديثةتاريخ الهندسة المعمارية الح
 أ. يصرف / 5ورشة 

 نظرية التصميم
 بونوريأ.  / 5ورشة 

 1مشروع تصميم المجسم
 أ. شريف / 5ورشة 

 تاريخ الفنون التطبيقية 12.00/13.00
 نظرية التصميم   أ. تريكي / 5ورشة 

  بونوريأ.  / 5ورشة 

 رئيس القسم                                                                              

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

 ن للسداسي األولــاستعمال الزم
 (ليم األساسية/ وحدة التعليم المنهجيةوحدة التع)



  

 

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


