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 الىّصوص المزجعٍّة

مهعم الجعمعة  القواعذ الخعصة  الّذي ٌبّذد 2003أ ت  23المؤّرخ فً  279-03المزسوم اللّىفٍذي رقي  .1

 (.51 إلى 48المواد)، المعّذل  الملّميبلىظٍمهع  سٍزهع

 .الذي ٌبّذد كٍفٍعت سٍز العجىة الععمٍة لعقسي 2004معي  05القزار المؤّرخ فً  .2

 الذي ٌبّذد القعئمة االسمٍة ألعضعء العجىة الععمٍة لقسمعلفىون2019معي  26 المؤّرخ فً 780القزار رقي  .3

 .2019دٌسمبز  25 المؤّرخة فً 1500مذّكزر األمٍه الععم رقي  .4

 مجعالت آراءالعجىة الععمٍة لعقسمواقلزاحعتهع

، وانًذكىر 2003أوخ  23انًؤّرر في  279-03 يٍ انًزسىو انتُفيذي رقى 49تكهّفانهجُح انعهًيح نهقسى، دسثانًادج 

 :أعالِ، تًا يأتي

 اقتزاح تُظيى انتعهيى ويذتىاِ، .1

 إتداء رأيها في تىسيع انًهاو انثيداغىجيح، .2

 إتداء رأيها في دصائم األعًال انثيداغىجيح وانعهًيح، .3

 اقتزاح تزايج انثذث، .4

 أو غهقها وتذديد عدد انًُاصة انًطهىب شغهها،/اقتزاح فتخ شعة في يجال يا تعد انتدّرج وتًديدها و .5

  .إتداء انزأي في يىاضيع انثذث نطهثح يا تعد انتدّرج .6
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العجىة الععمٍة لعقسيجذ ل أعمعل د رر - 2  

ي شعبة الفنون البرصية .1
 
 .المصادقة عىل تصورات الدكتوراه للطلبة الجدد ف

I- ُمجزٌعت أعمعل د رر العجىة الععمٍة لعقسي
1 

ي شعبة الفنون البرصية: 01الىّقطة رقي 
 
 .المصادقة عىل تصورات الدكتوراه للطلبة الجدد ف

 : الدكتوراه أطروحاتتصورات و محضر خاص بالمصادقة عىل تصورات: عزر المعلّ 

: شعبة الفنون البضية

 نقد الفنون التشكيلية -
ي الفنون التشكيلية -

 
 دراسات ف

 فن اإلشهار -
 الّزأي  االقلزاح .1

ي شعبة الفنون البرصية
 
.  المصادقة  وقبول تصورات طلبة الدكتوراه الجدد ف

:  نقد الفنون التشكيلية- أ
 اسي  لقب المشزف عىوان تصور األطز حة( ر)اسي  لقب الطعلب 

ي الفن  محّمد بن بوعبد هللا
ر
ة الجمالية ف فينومينولوجيا الخبر

ي المعارص  .العربر
 رضاجمعي .د

ي الفن اإلسالمي المعارص،  العيفاوو  يي 
ر
البعد المفاهيمي ف

دراسة ألعمال الفنان وسام شوكت 
ي هاجر. د

 
ف  شر

 

الخطاب النقدو المعارص عند الناقد دمحم بالل موجاج 
 .بالسم

 .عمارة كحىلي .أد
 

ي الفنون التشكيلية-ب
ر
 :دراسات ف
 اسي  لقب المشزف عىوان تصور األطز حة( ر)اسي  لقب الطعلب 

ي أعمال الفنان عبد هللا  صالح عبد الحق
ر
بنية الفكر التجريدو ف

بن عنب  
د كريمة عالق  .أ

ف د .أ:مساعد مشر
 حكىلي عمارة

نن خليدة ي أعمال الفنان نجا  مشر
ر
ي ف

جماليات التكوين الفنر
 .مهداوو

 دمحم خطاب.د

أسمهان  عببر
 بوزا دة

ي أعمال الفنان 
ر
جمالية العالمة التشكيلية ف

. محجوب بن بلة، دراسة تحليلية
 عباس شارف.د

                                                           
1

 .يُحّدد عدد النّقاط وفقاً للنّقاط الُمدرجة ضمن جدول أعمااللّدورة



   4/5 

 



   5/5 

 


