
  ید�امعة �ٔيب �كر بلقا

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون
  2019-2018 �ذع مشرتك ف�ون العرض البرصي الثاينام)'ا&ت السدايس 

  املراق@ني  القا<ة  13:30- 12:00  املراق@ني  القا<ة  3010: – 0009:  التوق6ت
  االثنني

10-06-2019  
  احلدیثالفن 

  طرشاوي.�ٔ 

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

  املهنجیة 
  موس. د

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

  

  الثالXء
11-06-2019  

  احلدیثاملرسح 
  سواملي. د

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

  لغة عربیة  
  بوغرارة .�ٔ 

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

   

  ربعاءا�ٔ 
12-06-2019  

  فرcسbیة
  زرهوين.�ٔ 

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

  B11:5وجف

  الفن الوج6و سbیك  
  �ن ماg. د

  

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

  

  امخلiس
13-06-2019  

 kiرخي السmالناطقة  
  دحو. د

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

  احلدیثة املوسbیقى  
  بلqشري.د

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

  

  

  



  ید�امعة �ٔيب �كر بلقا

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2019- 2018 ف�ون sشك6لیة الرابع'ا&ت السدايس ام)

  السنة الثانية فنون تشكيلية

  املراق@ون  القا<ة  13:30- 12:00  املراق@ون  القا<ة  10:30 – 09:00  التوق6ت

  االثنني
  النقد الفين  10-06-2019

  د طرشاوي.�ٔ 

 B15:1فوج

  B12:2فوج

  B13:3فوج

  B14:4فوج

  
  البحث مهنجیة

  د السعیدي.�ٔ 

 B15:1فوج

  B12:2فوج

  B13:3فوج

  B14:4فوج

  

  الثالXء
11-06-2019  

حضارة عربیة 
  ٕاسالم6ة

 ٔ�.xyٔ� ن�  

 B15:1فوج

  B12:2فوج

  B13:3فوج

  B14:4فوج

  
  عارصاملفن ال

  رحوي. د

 B15:1فوج

  B12:2فوج

  B13:3فوج

  B14:4فوج

  

  ربعاءا�ٔ 
  <مل املتاحف  12-06-2019

  الشbیخي.�ٔ 

 B15:1فوج

  B12:2فوج

  B13:3فوج

  B14:4فوج

  

  

    

 

  



  ید�امعة �ٔيب �كر بلقا

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2019-2018فنون العرض    الرابعامتحانات السداسي  

  السنة الثانية فنون درامية

  

  املراق@ون  القا<ة  13:30-12:00  املراق@ون  القا<ة  10:30 – 09:00  التوق6ت
  االثنني

10-06-2019  
  B16  خراج~فن    B16  هنجیةامل 

  الثالXء
11-06-2019  

  m  B16رخي السi�وغراف6ا  B16  فن ا�متثیل

  ربعاءا�ٔ 
12-06-2019  

  B16  ال)��ٔلیف ا�رايم  B16  ثقاف6ةال وبولوج6ا رث نا�ٔ 

  امخلiس
13-06-2019  

      B16  قارناملرسح امل 

  

 



  ید�امعة �ٔيب �كر بلقا

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2019-2018 فنون تشكيلية  سادسالامتحانات السداسي  

  السنة الثالثة فنون تشكيلية

  املراق@ون  القا<ة  13:30- 12:00  املراق@ون  القا<ة  10:30 – 09:00  التوق6ت

  االثنني
10-06-2019  

مدارس الفن 
  ال�شك6يل يف اجلزا�ر

 7املدرج :1فوج

  7املدرج :2فوج

 B03:3فوج

  املهنجیة  

 7املدرج :1فوج

  7املدرج :2فوج

 B03:3فوج

  

  الثالXء
حماربة الفساد   11-06-2019

  و�ٔ�الق6ات العمل

 7املدرج :1فوج

  7املدرج :2فوج

 B03:3فوج

  تعلميیة الف�ون   
  

 7املدرج :1فوج

  7املدرج :2فوج

  B03:3فوج

  

  

            

  



  ید�امعة �ٔيب �كر بلقا

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2019-2018درامية  فنون    السادسامتحانات السداسي  

  دراميةفنون  السنة الثالثة  

  املراق@ون  القا<ة  13:30-12:00  املراق@ون  القا<ة  10:30 – 09:00  التوق6ت
  االثنني

10-06-2019  
  B16  املرسح اجلزا�ري   B16  ال�سbیري الثقايف

  الثالXء
11-06-2019  

  B16  �رمجة  B16  فن ا�متثیل

  ربعاءا�ٔ 
12-06-2019  

  B16  حتلیل اخلطاب املرس�  B16  فن إالخراج

  امخلiس
13-06-2019  

      B16  املهنجیة

  

  

 

  



  ید�امعة �ٔيب �كر بلقا

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2019-2018 ماستر دراسات في الفنون التشكيلية  الثانيامتحانات السداسي  

  املراق@ون  قا<ةال  13:30-12:00  املراق@ون  القا<ة  10:30 – 09:00  التوق6ت
  االثنني

الفن العريب   10-06-2019

  إالساليم

  B17 :1فوج

 B18 :2فوج

 B19: 3فوج

  هنجیةامل   

  B17 :1فوج

 B18 :2فوج

  B19: 3فوج

  

  الثالXء
التلقي يف الفن   11-06-2019

  ال�شك6يل

  B17 :1فوج

 B18 :2فوج

  B19: 3فوج

  
الفن ال�شك6يل 

  املعارص

  B17 :1فوج

 B18 :2فوج

  B19: 3فوج

  

  ربعاءا�ٔ 
حتلیل أ�عامل   12-06-2019

  الف�یة

 7املدرج :1فوج

  7املدرج :2فوج

  B03:3فوج

  لغة ٔ�ج�بیة  

 7املدرج :1فوج

  7املدرج :2فوج

  B03:3فوج

  

  



  ید�امعة �ٔيب �كر بلقا

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  

  2019-2018 ماسرت مرسح مغاريب الثاينام)'ا&ت السدايس 

  املراق@ون  القا<ة  13:30- 12:00  املراق@ون  القا<ة  10:30 – 09:00  التوق6ت

  ثننياال
   L1  املرسح اجلزا�ري    L1  هنجیةامل   10-06-2019

  الثالXء
  L1  سوسbیولوج6ا املرسح  11-06-2019

خراج تیارات االٕ 
  املغاربیة

L1  

  ربعاءا�ٔ 
  L1  الفضاء املرس�  12-06-2019

�لیات نقد العر   ض�
  املرس�

L1  

  امخلiس
       L1  فرcسbیة  13-06-2019

  


