
  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2019_2018ام/.ا-ت السدايس ا�ٔول �ذع مشرتك ف�ون 

  القا9ة  13:30- 12:00  القا9ة  10:30 - 09:00  التوق1ت
  االثنني

07-01-2019  
 

  الفن القدمي

 B07:1فوج
  B08:2فوج
  B09:3فوج
 B10:4فوج
 B11:5فوج

 
  فرHسGیة

 B07:1فوج
  B08:2فوج
  B09:3فوج
 B10:4فوج
  B11:5فوج

  الثالJء
08-01-2019  

 
  املرسح القدمي

 B07:1فوج
  B08:2فوج
  B09:3فوج
 B10:4فوج
  B11:5فوج

 
  سوسGیولوج1ا الفن

 B07:1فوج
  B08:2فوج
  B09:3فوج
 B10:4فوج
  B11:5فوج

  أ�ربعاء
09-01-2019  

 
  9مل امجلال

 B07:1فوج
  B08:2فوج
  B09:3فوج
 B10:4فوج
  B11:5فوج

 
  مهنجیة

 B07:1فوج
  B08:2فوج
  B09:3فوج
 B10:4فوج
  B11:5فوج

  امخلXس
10-01-2019  

 
  [رخي السX] الصام/ة

 B07:1فوج
  B08:2فوج
  B09:3فوج
 B10:4فوج
  B11:5فوج

 
  لغة عربیة

 B07:1فوج
  B08:2فوج
  B09:3فوج
 B10:4فوج
  B11:5فوج

  أ�_د
13-01-2019  

  
 مbادئ املوسGیقى

 B07:1فوج
  B08:2فوج
  B09:3فوج
 B10:4فوج
  B11:5فوج

  
  

 B07:1فوج
  B08:2فوج
  B09:3فوج
 B10:4فوج
  B11:5فوج



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/9201 ام/.ا-ت السدايس الثالث ف�ون cشك1لیة

  القا9ة  13:30- 12:00  القا9ة  10:30 - 09:00  التوق1ت

  االثنني
07-01 -2019  

  فلسفة الفن

 B15:1فوج
  B12:2فوج
  B13:3فوج
  B14:4فوج

  مصطل.ات ف�یة

 B15 :1فوج
  B12:2فوج
  B13:3فوج
  B14:4فوج

  الثالJء
08-01 -2019  

fهنضةفن عرص ا  

 B15 :1فوج
  B12:2فوج
  B13:3فوج
  B14:4فوج

  ٕا9الم واتصال

 B15 :1فوج
  B12:2فوج
  B13:3فوج
  B14:4فوج

  أ�ربعاء
09-01 -2019  

  سGميیولوج1ا

 B15 :1فوج
  B12:2فوج
  B13:3فوج
  B14:4فوج

  فرHسGیة

 B15 :1فوج
  B12:2فوج
  B13:3فوج
  B14:4فوج

  امخلXس
10-01 -2018  

  مهنجیة

 B15 :1فوج
  B12:2فوج
  B13:3فوج
  B14:4فوج

    

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/2019 دراميةالثالث فنون  امتحانات السداسي  

  

  القا9ة  13:30-12:00  القا9ة  10:30 -09:00  التوق1ت
  االثنني

07-01 -2019  
  فن إالخراج  B18  نقد مرسm قدمي

B18 

  الثالJء
08-01 -2019  

  فن اfمتثیل
B18 

  ٕا9الم واتصال
B18 

  أ�ربعاء
09-01 -2019  

  نظریة اrراما
B18 

 Gميیولوج1اس  
B18 

  امخلXس
10-01 -2018  

  فرHسGیة
B18 

  مهنجیة
B18 

  

  

  

 



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/2019 فنون تشكيلية  الخامسامتحانات السداسي  

  

  

  القا9ة  13:30-12:00  القا9ة  10:30 -09:00  التوق1ت

  االثنني
07-01 -2019  

  ٕا9الم واتصال
 7املدرج  :1فوج
  7املدرج  :2فوج
 B03:3فوج

  مهنجیة
 7املدرج :1فوج
  7درج امل:2فوج
  B03 :3فوج

  الثالJء
08-01 -2019  

  فن العامرة
 7املدرج :1فوج
  7املدرج :2فوج
  B03 :3فوج

  لغة ٔج�بیة
 7املدرج :1فوج
  7املدرج :2فوج
  B03 :3فوج

 

  

 

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/2019ـ : درام1ةاخلامس ف�ون ام/.ا-ت السدايس 

  

  القا9ة  13:30-12:00  القا9ة  10:30 -09:00  التوق1ت

  االثنني
07-01 -2019  

  مهنجیة B17  فن اfمتثیل
B17 

  الثالJء
08-01 -2019  

  فن إالخراج
  

B17 

  السX�وغراف1ا وتق�یات اخلشGبة
B17 

  أ�ربعاء
09-01 -2019  

  املرسح العريب
B17 

  ال�رشیعات الف�یة يف اجلزاzر
B17 

  امخلXس
10-01 -2018  

  ٕا9الم واتصال
B17 

  �رمجة
B17 

  

 

 

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/2019 امتحانات السداسي األول ماستر دراسات في الفنون التشكيلية

  

  القا9ة  13:30-12:00  القا9ة  10:30 -09:00  التوق1ت
  أ�_د

  2019ـ01ـ27
  النقد الفين

 B11: 1فوج
  B12    :2فوج   

  الفن ال�شك1يل اجلزاzري
  B11 :1فوج
  B12 :2فوج

  
  االثنني

  2019ـ01ـ28
  املدارس الف�یة يف الرمس

  B11  :1فوج 
  B12 :2فوج

  مهنجیة البحث
  B11 :1فوج
  B12 :2فوج

  
  الثالJء

  2019ـ01ـ29
  الف�ون 9رب التارخي

  B11 :1فوج
  B12 :2فوج

  فرHسGیة
 B11 :1فوج
  B12 :2فوج

  

  

  

  
  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/2019ـ : ام/.ا-ت السدايس الثالث ماسرت دراسات يف الف�ون ال�شك1لیة

  

  القا9ة  13:30-12:00  القا9ة  10:30 -09:00  التوق1ت

  أ�_د
  2019ـ01ـ13

  مدارس 9مل امجلال
 B14:1فوج
  B15:2فوج

  تعلميیة الف�ون 
 B07:1فوج
  B08:2فوج

  
  االثنني

  2019ـ01ـ14
  الفن احلدیث واملعارص

 B07:1فوج
  B08:2فوج

  حقوق الت�ٔلیف وإالبداع
 B07:1فوج
  B08:2فوج

  
  الثالJء

  2019ـ01ـ15
  cسGیري املعارض

 B07:1فوج
  B08:2فوج

  مهنجیة البحث
 B07:1فوج
  B08:2فوج

  أ�ربعاء
 2019ـ01ـ16

  9مل النفس الرتبوي
 B07:1فوج
  B08:2فوج

  فرHسGیة
 B07:1فوج
  B08:2فوج

  

  

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/2019ام/.ا-ت السدايس أ�ول ماسرت مرسح مغاريب

  القا9ة  13:30- 12:00  القا9ة  10:30 - 09:00  التوق1ت

  أ�_د
  2019ـ01ـ27

  أ�دب املغريب
B17 

  مهنجیة البحث
B17 

  
  االثنني

  2019ـ01ـ28
  [رخي املرسح املغاريب

B17 

  الثقاف1ة أ�نرثوبولوج1ا
B17 

  
  الثالJء

  2019ـ01ـ29
  عريب املعارصاملرسح ال

B17 

  نقد سGميیايئ
B17 

  
  ربعاء�

  2019ـ01ـ30
  فرHسGیة

B17 

   

 

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/2019امتحانات السداسي الثالث ماستر مسرح مغاربي

  القا9ة  13:30- 12:00  القا9ة  10:30 - 09:00  التوق1ت

  أ�_د
  2019ـ01ـ13

 B10  مهنجیة البحث  B12  نقد مرسm مغاريب

  
  االثنني

  2019ـ01ـ14

  رسح املغاريباجتاهات امل 
B10 

نرثوبولوج1أ  
B10 

  
  الثالJء

  2019ـ01ـ15

نواع املرسح املغاريبٔ  
B10  أ�دب املغاريب احلدیث

  واملعارص

B10 

  
  ربعاء�

  2019ـ01ـ16

mحتلیل اخلطاب املرس  
B10 

    

  


