
  �امعة ٔ�يب �كر بلقاید تلمسان

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

  قسم الف"ون

  �دول معاینة وتصحیح *م()ا'ت

 �لسدايس أ�ول �ذع مشرتك

  القا<ة  السا<ة  أ�س>تاذ  املق7اس  التوق7ت
  السA@ الصام(ة  أ�?د

  سوس>یولوج7ا
  دحو دمحم

  خواين. د
11:30-12:15  
12:15-13:00  

  7م
  7م

  املوس>یقىمUادئ   االثنني
  لغة عربیة

  بل\شري عبد الرزاق.د
  اكبو^ ٔ�محد.�ٔ 

11:30-12:15  
12:15-13:00  

  7م
  7م

  مرسح قدمي  الثالaء
  الفن القدمي

  سواملي.د
  طرشاوي. د.�ٔ 

11:30-12:15  
12:15-13:00  

  7م
  7م

  <مل امجلال   أ�ربعاء
  فرoس>یة

  �ن ماr حUیب
  زرهوين. �ٔ 

11:30-12:15  
12:15-13:00  

  7م
  7م

          امخلAس
  

  

  



  �امعة ٔ�يب �كر بلقاید تلمسان

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

  قسم الف"ون

  �دول معاینة وتصحیح *م()ا'ت

 الثالث ف"ون برصیة�لسدايس 

  القا<ة  السا<ة  أ�س>تاذ  املق7اس  التوق7ت
  فن عرص اzهنضة  أ�?د

  
 B10  12:15-11:30  رحوي.د

B10  
  ٕا<الم واتصال  االثنني

  فلسفة الفن
  �شكوش بومد{ن

  �ردق عبد الوهاب
11:30-12:15  
12:15-13:00  

B10 
B10 

  مصطل)ات ف"یة  الثالaء
  مهنجیة

  �ا�ي دمحم.د.�ٔ 
  خواين.د

11:30-12:15  
11:30-12:15  

B10 
B10  

  س>ميیولوج7ا  أ�ربعاء
  فرoس>یة

rیب �ن ماUح  
  سايس+ زرهوين

12:15-13:00  
11:30-12:15  

B10 
B10  

          امخلAس
  

  

  



  تلمسان�امعة ٔ�يب �كر بلقاید 

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

  قسم الف"ون

  �دول معاینة وتصحیح *م()ا'ت

 اخلامس ف"ون برصیة�لسدايس 

  القا<ة  السا<ة  أ�س>تاذ  املق7اس  التوق7ت
    أ�?د

  
      

  ٕا<الم واتصال  االثنني
  فن العامرة

  �شكوش.د
  �ن ا�د�. �ٔ 

11:30-12:15  
12:15-13:00  

B09 
B09 

  مهنجیة  الثالaء
  ٔ�ج"بیة  لغة

  �رامقي.�ٔ 
  عزوز. د

11:30-12:15  
12:15-13:00  

B09 
B09  

    أ�ربعاء
  

      

          امخلAس
  

  

  



  �امعة ٔ�يب �كر بلقاید تلمسان

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

  قسم الف"ون

  �دول معاینة وتصحیح *م()ا'ت

 الثالث ماسرت دراسات يف الف"ون ال�شك7لیة�لسدايس 

  القا<ة  السا<ة  أ�س>تاذ  املق7اس  التوق7ت
    أ�?د

  
      

  ٕا<الم واتصال  االثنني
  

  12:15-11:30  سعادي ^سني
  

B15 

          الثالaء
  تعلميیة الف"ون  أ�ربعاء

  <مل النفس الرتبوي
  بل\شري عبد الرزاق
  بل\شري عبد الرزاق

11:30-12:15  
12:15-13:00  

B15 
B15  

          امخلAس
  

  

  



  �امعة ٔ�يب �كر بلقاید تلمسان

  وا�لغاتلكیة ا�ٓداب 

  قسم الف"ون

  �دول معاینة وتصحیح *م()ا'ت

 الثالث ف"ون درام7ة�لسدايس 

  القا<ة  السا<ة  أ�س>تاذ  املق7اس  التوق7ت
  س>ميیولوج7ا  أ�?د

  
  12:15-11:30  هين �رمية. د

  
B17 
B17 

  نقد مرس� قدمي  االثنني
  فن اzمتثیل

  ا<الم واتصال 

  دحو دمحم. د
  دحو دمحم. د
  �شكوش. د

11:30-12:15  
12:15-13:00  
13:00-13:45  

B17 
B17 
B17  

  نظریة ا�راما   الثالaء
  مهنجیة

  بوشعور.د
  موس.د

11:30-12:15  
12:15-13:00  

B17 
B17  

  فرoس>یة  أ�ربعاء
  فن إالخراج

  بلعريب. �ٔ 
  سواملي.د

11:30-12:15  
12:15-13:00  

B17 
B17  

          امخلAس
  

  



  

  �امعة ٔ�يب �كر بلقاید تلمسان

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

  قسم الف"ون

  �دول معاینة وتصحیح *م()ا'ت

 اخلامس ف"ون درام7ة�لسدايس 

  القا<ة  السا<ة  أ�س>تاذ  املق7اس  التوق7ت
  املرسح العريب  أ�?د

  
 B17  12:15-11:30  بولنوار مصطفى.�ٔ 

B17 
  فن اzمتثیل  االثنني

  ال�رشیعیات الف"یة
  �رمجة

  دحو دمحم.د
  بوزار حUیبة. د
  ٔ�وغرب.د

12:15-13:00  
11:30-12:15  
13:00-13:45  

B17 
B17 
B17  

  فن إالخراج  الثالaء
  مهنجیة

  حUیب سواملي.د
  طرشاوي بل)اج.د.�ٔ 

11:30-12:15  
12:15-13:00  

B17 
B17  

    أ�ربعاء
  

      

          امخلAس
  



  


