
  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2020-2019ام23ا1ت السدايس أ�ول �ذع مشرتك معاینة تصحیح 

 

 

 

 

  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  
   

  الفن القدمي
  26/01/2020ٔ�=دیوم ا

 7القا7ة م10:00-708:30ىل السا7ة 
 

  فرJسIیة
  28/01/2020 ثالMءیوم ال 

 7القا7ة م 14:30-713:00ىل السا7ة

   
  املرسح القدمي

  21/01/2020.الثالMء یوم
 7القا7ة م 12:00- 10:30

 
  سوسIیولوج5ا الفن

  26/01/2020یوم أ�=د 
 7القا7ة م 13:00-711:30ىل السا7ة 

   
  7مل امجلال

  26/01/2020یوم أ�=د 
 7القا7ة م 14:30-713:00ىل السا7ة 

 
  7امة  مهنجیة

  27/01/2020یوم االثنني 
  7القا7ة م   10:00- 08:30

   
  صام3ةالس^[ ال

  28/01/2020یوم الثالMء
  7القا7ة م 10:00-708:30ىل السا7ة 

 

 
  لغة عربیة

  26/01/2020یوم أ�=د 
 7القا7ة م11:30-710:00ىل السا7ة 

    
 مbادئ املوسIیقى

  27/01/2020یوم االثنني 
 7القا7ة م 11:30- 10:00

  
  

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

 

  2020-1920 ام23ا1ت السدايس الثالث ف�ون cشك5لیةمعاینة تصحیح 

  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  
  21/01/2020یوم الثالMء   فلسفة الفن  

 B19القا7ة  12:00- 10:30: السا7ة
  22/01/2020یوم أ�ربعاء   مصطل2ات ف�یة

 B19القا7ة  12:00-10:30: السا7ة
  

  فن عرص اjهنضة
  26/01/2020 أ�=د

 B10ق  10:00-08:30: السا7ة
  

  26/01/2020أ�=د   تصالٕا7الم وا
  B10ق 11:30-10:00: السا7ة

  
  27/01/2020االثنني   سIميیولوج5ا

  B10ق 11:30-10:00: السا7ة
  مهنجیة

  27/01/2020االثنني 

  B10 ق10:00 - 08:30:السا7ة

  

  

 

 

 



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  

  2020-2019الثالث فنون العرض  امتحانات السداسي  معاینة تصحیح 

  

  توق5ت والقا7ةال   املق5اس  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  
  

  نقد مرسo قدمي

  26/01/2020أ�=د 
 B18ق 10:00-11:30

 

 

  فن إالخراج

  26/01/2020األحد 

 B18ق 11:30-13:00

  
  اتصال ٕا7الم و

  26/01/2020األحد 

 B18ق  08:30-10:00
  فن اjمتثیل

  21/01/2020يوم الثالثاء 

 B18القاعة 12:00- 10:30على الساعة 

  
  نظریة اuراما

  21/01/2020ثاء يوم الثال

 B18القاعة 12:00- 10:30على الساعة 
  سIميیولوج5ا

  21/01/2020يوم الثالثاء 

 B18ةعالقا 15:00- 13:30على الساعة 

  
  فرJسIیة

  27/01/2020االثنين  

 B18ق  10:00-11:30
  مهنجیة

  27/01/2020االثنين 

 B18ق 11:30-13:00

  

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  

 

 

  2020-2019 كيليةفنون تش  الخامسامتحانات السداسي  معاینة تصحیح 

  

  
  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  
  

  26/01/2020یوم أ�=د   فن العامرة 
  26/01/2020یوم أ�=د   مهنجیة B15ق 11:30- 10:00

 B15ق 13:00- 11:30

  

  26/01/2020یوم أ�=د   ٕا7الم واتصال
     B15ق  14:30- 13:00

 

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

 

 

  2020-2019 امتحانات السداسي األول ماستر دراسات في الفنون التشكيلية

  

  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  
 الف�ون 7رب التارخي  

  
    الفن ال�شك5يل اجلزا{ري  

  
  املدارس الف�یة يف الرمس

  
  

    مهنجیة البحث

 النقد الفين  
  

    فرJسIیة  

  

 

  

  

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2020-2019ـ : الث ماسرت دراسات يف الف�ون ال�شك5لیةام23ا1ت السدايس الث

  

  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  
    تعلميیة الف�ون    مدارس 7مل امجلال  
    حقوق الت�ٔلیف وإالبداع    الفن احلدیث واملعارص  
    مهنجیة البحث    cسIیري املعارض  
    فرJسIیة    7مل النفس الرتبوي  

  

  

  
  2020-2019السدايس أ�ول ماسرت مرسح مغاريب ام23ا1ت

  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  
   الثقاف5ة  أ�نرثوبولوج5ا   أ�دب املغريب  

   مهنجیة البحث   املرسح العريب املعارص  

   نقد سIميیايئ   �رخي املرسح املغاريب   

      فرJسIیة  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

 

  

  

  

  

  2020-2019ستر مسرح مغاربيامتحانات السداسي الثالث ما

  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  
   واملعارص  أ�دب املغاريب احلدیث    ٔنرثوبولوج5ا  

   نقد مرسo مغاريب   اجتاهات املرسح املغاريب  

   مهنجیة البحث   ٔنواع املرسح املغاريب  

  oیة   حتلیل اخلطاب املرسIسJالفر   

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  

  2020-2019ـ : اخلامس ف�ون العرض املرسoام23ا1ت السدايس  معاینة تصحیح

  

  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  التوق5ت والقا7ة  املق5اس  
  

  فن اjمتثیل
  28/01/2020یوم الثالMء 

 B17ق 11:30- 10:00

 
  مهنجیة

  26/01/2020یوم أ�=د 
 B17ق 13:00 -11:30

  ٕا7الم واتصال  
  27/01/2020ثننيیوم اال

B17 10:00- 11:30ق   
  الس^�وغراف5ا وتق�یات اخلشIبة

   B17ق 29/01/2020األربعاء

  
  املرسح العريب

  27/01/2020يوم االثنين 

 B17ق 08:30-10:00
  ال�رشیعات الف�یة يف اجلزا{ر

  27/01/2020يوم االثنين 

ق 10:00-11:30 B17 

  
  فن إالخراج

2020- 01-26يوم األحد   

 B17ق  10:00-11:30
  �رمجة

 2020- 01-26يوم األحد 

 B17ق 11:30-13:00

  
  نقد مرسo =دیث

  2020-01-27يوم االثنين 

 B17ق 11:30-13:00

  
  

 

  

 


