وزارة التــعــليــم الــعالــي والــبــحــث الــعــلــمــي
جامعة عبد الحميــد بن باديس –مستغانم

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

كـلــيــة األدب العــربـي والــفـــنـــون
Faculté de Littérature Arabe et des Arts
السنة اجلامعية 9191/9102

قــســم فــنـــون الـعـرض

استعمـال الزمـن/الس نة الثانية ليسانس (السداسي الـثـالـث)  /دراسـات مـوسـيـقـيـة
األيـام
التوقيت

األحــد

االثنيـن

الثــالثـاء

10:11
–
12:91
12:91
–
00:11
00:11
–
09:91
09:11
–
01:91
01:91
–
01:11

تاريخ الموسيقى العربية
ا .غفور كمال
محاضرة .القاعة92
العروض وموسيقى الشعر
ا .بلخوجة عبد العزيز
محاضرة .القاعة 03
العروض وموسيقى الشعر
ا .بلخوجة عبد العزيز
تطبيق .القاعة 03

مصطلحات موسيقية
ا .غفور كمال
محاضرة .القاعة03
تاريخ الموسيقى العربية
ا .غفور كمال
تطبيق .القاعة .03
لغة عربية
ا.قمور لخضر
محاضرة استوديو 30
منهجية البحث العلمي
ا .بلعباسي كلتوم
محاضرة  /القاعة 92

إعالم الي
ا .لعرابي هجيرة
تطبيق .القاعة C.C.2
لغة فرنسية
ا .مخربش
محاضرة /.القاعة 92

األربعـاء

الخـميس
نظريات الموسيقى (صولفاج)
ا .مكي دواجي احمد
محاضرة .استوديو .02
نظريات الموسيقى (صولفاج)
ا .مكي دواجي احمد
تطبيق .استوديو .02
سماع وتحليل الموسيقى الغربية
ا .مكي دواجي احمد
محاضرة .استوديو 02
سماع وتحليل الموسيقى الغربية
ا .مكي دواجي احمد
تطبيق .استوديو 02

وزارة التــعــليــم الــعالــي والــبــحــث الــعــلــمــي
جامعة عبد الحميــد بن باديس –مستغانم

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

كـلــيــة األدب العــربـي والــفـــنـــون
Faculté de Littérature Arabe et des Arts
السنة الجامعية 9191/9102

قــســم فــنـــون الـعـرض

استعمـال الزمـن/الس نة الثانية ليسانس (السداسي الثالث)  /دراسات سينمائية
األيـام
التوقيت

األحــد

االثنيـن

الثــالثـاء

األربعـاء

10:11
–
12:91
12:91
–
00:11
00:11
–
09:91
09:11
–
01:91
01:91
–
01:11

سيميولوجيا السينما
منصور كريمة
محاضرة استوديو 39
سيميولوجيا السينما
منصور كريمة
تطبيق استوديو 39
السينما و الفنون االرخرى
بن يوسف وهيبة
محاضرة القاعة 92
السينما و الفنون االرخرى
بن يوسف وهيبة
تطبيق القاعة 92

لغة اجنبية
مخربش سامية 92
تطبيق القاعة
انفوغرافيا
لعرابي هجيرة
تطبيق القاعة CC2
لغة عربية
ا.قمور لخضر
محاضرة استوديو 30
منهجية البحث العلمي
ا.بلعباسي كلثوم
تطبيق القاعة 92

التمثيل السينمائي
بومسلوك رخديجة
محاضرة القاعة 03
التمثيل السينمائي
بومسلوك رخديجة
تطبيق القاعة 03

مبادئ االرخراج السينمائي
العايب احسن
محاضرة القاعة03
مبادئ االرخراج السينمائي
العايب احسن
تطبيق القاعة 03
نظريات السينما
بوعتو رخيرة
محاضرة استوديو 30
نظريات السينما
بوعتو رخيرة
تطبيق استوديو 30

الخـميس

وزارة التــعــليــم الــعالــي والــبــحــث الــعــلــمــي
جامعة عبد الحميــد بن باديس –مستغانم

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

كـلــيــة األدب العــربـي والــفـــنـــون
Faculté de Littérature Arabe et des Arts
السنة الجامعية 9191/9102

قــســم فــنـــون الـعـرض

استعمـال الزمـن/الس نة الثالثة ليسانس (السداسي الـخـامـس)  /دراسـات مـوسـيـقـيـة
األيـام
التوقيت

األحــد

10:11
–
12:91
12:91
–
00:11
00:11
–
09:91
09:11
–
01:91
01:91
–
01:11

تحليل االنواع الموسيقية العربية
ا .غفور كمال
محاضرة  /القاعة 29
تحليل االنواع الموسيقية العربية
ا .غفور كمال
تطبيق  /القاعة 92

االثنيـن

الثــالثـاء

األربعـاء

موسيقى عربية
Approfondissement disciplinaire
ا .عداد ابراهيم
ا .رفيق حداد
محاضرة  /استوديو 39
محاضرة  /.استوديو 30
Patrimoine et approfondissement
موسيقى عربية
Approfondissement disciplinaire
 /ا .حداد رفيق
ا .عداد ابراهيم
ا.رفيق حداد
محاضرة  /استوديو 30
تطبيق  /استوديو 39
تطبيق  /.استوديو 30
Patrimoine et approfondissement Direction ou pratique d'ensemble
 /ا .حداد رفيق
 /ا .عداد ابراهيم
تطبيق  /استوديو 30
محاضرة  /استوديو 39
نظريات تجانس الصوت Harmonie
منهجية البحث العلمي
إعالم الي
ا .حداد رفيق
ا .بلعباسي كلثوم
ا .لعرابي هجيرة
محاضرة  /استوديو 39
محاضرة  /القاعة 03
تطبيق .قاعة C.C.2
نظريات تجانس الصوت Harmonie
منهجية البحث العلمي
لغة فرنسية
ا .حداد رفيق
ا.بلعباسي كلتوم
ا .مخربش
تطبيق  /استوديو 39
تطبيق  /القاعة 03
محاضرة  +تطبيق .استوديو 30

الخـميس

وزارة التــعــليــم الــعالــي والــبــحــث الــعــلــمــي
جامعة عبد الحميــد بن باديس –مستغانم

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

كـلــيــة األدب العــربـي والــفـــنـــون
Faculté de Littérature Arabe et des Arts
السنة اجلامعية 9191/9102

قــســم فــنـــون الـعـرض

استعمـال الزمـن/الس نة األولى ماستر (السداسي األول)  /نـقـد الـعـرض الـمـسـرحـي
األيـام
التوقيت
10:11
–
12:91
12:91
–
00:11
00:11
–
09:91
09:11
–
01:91
01:91
–
01:11

األحــد

االثنيـن

تاريخ السينوغرافيا
ا .حيفري
محاضرة.
تاريخ السينوغرافيا
ا  .حيفري
تطبيق.
نظريات اإلرخراج
ا  .عيسي .احمد
تطبيق . .القاعة
نظريات اإلرخراج
ا  .عيسي.احمد
اعمال موجهة. .القاعة

ادب ولغة فرنسية
ا .مخربش
تطبيق .
فلسفة الفن
ا.
محاضرة .القاعة 92

الثــالثـاء

المدارس النقدية المسرحية القديمة
ا  .عيسي احمد
.محاضرة .القاعة 92
المدارس النقدية المسرحية القديمة
ا  .عيسي احمد
تطبيق  /القاعة 92
نظرية الدراما
ا  .بوعتو رخيرة
محاضرة  .القاعة
نظرية الدراما
ا  .بوعتو رخيرة
تطبيق  .القاعة

األربعـاء

اساليب التعبير
ا .بلخوجة عبد العزيز
محاضرة .القاعة 03
اساليب التعبير
ا .بلخوجة عبد العزيز
تطبيق .القاعة 03
إعالم الي
ا  .لعرابي هجيرة
تطبيق .قاعة C.C.2

الخـميس

منهجية البحث العلمي
قمور لخضر
.محاضرة.
منهجية البحث العلمي
قمور لخضر
.تطبيق.

وزارة التــعــليــم الــعالــي والــبــحــث الــعــلــمــي
باديس –
الحميــد بن
جامعة عبد
مستغانمالــعــلــمــي
الــبــحــث
الــعالــي و
التــعــليــم
وزارة
جامعة عبد الحميــد بن باديس –مستغانم

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

كـلــيــة األدب العــربـي والــفـــنـــون
Faculté de Littérature Arabe et des Arts
السنة اجلامعية 9191/9102

قــســم فــنـــون الـعـرض

استعمـال الزمـن/الس نة األولى ماسـتـر (السداسي األول)  /التراث الموسيقي الجزائري
األيـام
التوقيت

األحــد

10:11
–
12:91
12:91
–
00:11
00:11
–
09:91
09:11
–
01:91
01:91
–
01:11

منهجية تدريس التربية الموسيقية
ا .لعرباوي حميدة
محاضرة استوديو 30
منهجية تدريس التربية الموسيقية
ا .لعرباوي حميدة
تطبيق استوديو 30

االثنيـن
ادب ولغة فرنسية
ا .مخربش
تطبيق  /القاعة 92
انواع وطبوع موسيقى جزائرية
ا .بسدات عبد الصمد
محاضرة  /استوديو 39
انواع وطبوع موسيقى جزائرية
ا .بسدات عبد الصمد
تطبيق  /استوديو 39

الثــالثـاء

قراءة وك تابة النوتة الموسيقية
ا .تركماني عبد القادر
محاضرة  /استوديو 30
قراءة وك تابة النوتة الموسيقية
ا .تركماني عبد القادر
تطبيق  /استوديو 30
ورشة الفوكاليز
ا .عداد ابراهيم
محاضرة  /استوديو 39
ورشة الفوكاليز
ا .عداد ابراهيم
تطبيق  /استوديو 39

األربعـاء

برامج الحاسوب الموسيقية
ا .بسدات عبد الصمد
تطبيق C.C.2 /
ادب شعبي
ا .بن يلس حكيم
محاضرة  /استوديو 39
تاريخ الموسيقى الجزائرية
ا .رفيق حداد
محاضرة  /استوديو 39
تاريخ الموسيقى الجزائرية
ا .رفيق حداد
تطبيق  /استوديو 39

الخـميس

وزارة التــعــليــم الــعالــي والــبــحــث الــعــلــمــي
جامعة عبد الحميــد بن باديس –مستغانم

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

كـلــيــة األدب العــربـي والــفـــنـــون
Faculté de Littérature Arabe et des Arts
السنة اجلامعية 9191/9102

قــســم فــنـــون الـعـرض

استعمـال الزمـن/السنة الثانية ماسـتـر (السداسي الثالث)  /التراث الموسيقي الجزائري
األيـام
التوقيت

األحــد

االثنيـن

الثــالثـاء

األربعـاء

10:11
–
12:91

الحكامة وارخالقيات المهنة
ا .بن عيسى االمين
محاضرة  /القاعة 92

12:91
–
00:11
00:11
–
09:91
09:11
–
01:91
01:91
–
01:11

منهجية ك تابة التاريخ الموسيقي
ا .لعرباوي حميدة
محاضرة استوديو 30
منهجية ك تابة التاريخ الموسيقي
ا .لعرباوي حميدة
تطبيق استوديو 30

لغة فرنسية
ا .مخربش
تطبيق  /القاعة 92
التراث الموسيقي في فنون العرض
ا .بسدات عبد الصمد
محاضرة  /استوديو 39
التراث الموسيقي في فنون العرض
ا .بسدات عبد الصمد
تطبيق  /استوديو 39

غناء وموسيقى جزائرية
ا .تركماني عبد القادر
محاضرة  /استوديو 30
غناء وموسيقى جزائرية
ا .تركماني عبد القادر
تطبيق  /استوديو 30

برامج الحاسوب الموسيقية
ا.بسدات عبد الصمد
تطبيق C.C.2 /
منهجية المشروع
ا .بسدات عبد الصمد
محاضرة .القاعة 03
منهجية المشروع
ا .بسدات عبد الصمد
تطبيق .القاعة 03

الخـميس
ممارسة اال لة الموسيقية
ا .نيار جمال
محاضرة  /استوديو 01
ممارسة اال لة الموسيقية
ا .نيار جمال
تطبيق  /استوديو 01
المجموعة الصوتية الغنائية
ا .نيار جمال
محاضرة  /استوديو 30
المجموعة الصوتية الغنائية
ا .نيار جمال
تطبيق  /استوديو 30

كـلــيــة األدب العــربـي والــفـــنـــون
Faculté de Littérature Arabe et des Arts
السنة الجامعية 9191/9102

قــســم فــنـــون الـعـرض

استعمـال الزمـن/الس نة الثانية ماستر (السداسي الثالث)  /سينما وثائقية
األيـام
التوقيت

األحــد

االثنيـن

الثــالثـاء

األربعـاء

الخـميس

10:11
–
12:91
12:91
–
00:11
00:11
–
09:91
09:11
–
01:91
01:91
–
01:11

السينما الوثائ قية و التاريخ
بومسلوك رخديجة
محاضرة القاعة 03
السينما الوثائ قية و التاريخ
بومسلوك رخديجة
تطبيق القاعة 03
المونتاج و الفيلم الوثائ قي
بقلول امين
مجاضرة القاعةCC2

السينما واالدب
لعجال عبد المنعم
محاضرة القاعة 92
لغة فرنسية
مخربش سامية
تطبيق القاعة 92
ارخراج الفيلم الوثائ قي
العايب احسن
محاضرة القاعة 03
ارخراج الفيلم الوثائ قي
العايب احسن
تطبيق القاعة 03

منهجية متخصصة
منصور كريمة
محاضرة القاعة 92
انواع الفيلم الوثائ قي
شرقي هاجر
محاضرة القاعة92
منهجية متخصصة
منصور كريمة
تطبيق القاعة92
انواع الفيلم الوثائ قي
شرقي هاجر
تطبيق القاعة 92

لغة و حضارة
ا .بي يلس حكيم
محاضرة القاعة 92
مصطلحات فنية
زود حليمة
محاضرة القاعة 92

