
  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  

  

  

  

یعمل قسم الف�ون لك الطلبة املعنیني )الم&%ان 

<س5تدرايك ٔنه مت تغیري اس5تعامل زمن 

  وفق اجلدول التايل <س5تدرا@یة <م&%ا?ت
  

  

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2019_2018لسدايس ا�ٔول �ذع مشرتك ف�ون � ا م&%ان <س5تدرايك<

  

  القاSة  13:30- 12:00  القاSة  10:30 - 09:00  التوقLت
  أ�ثنني

08-04-2019  
 املرسح القدمي

  

B07 ا الفنLسوس5یولوج 
  

B07 

  الثال_ء
09-04-2019  

 الفن القدمي
  

B07  یةمهنج 
  

B07 

  أ�ربعاء
10-04-2019  

 hرخي السef الصام&ة
  

B07 لغة عربیة 
  

B07 

  امخلfس
11-04-2019  

  مnادئ املوس5یقى
 

B07 مل امجلالS  
  

B07 

  اp�ٔد
14-04-2019  

    B07  فرqس5یة

  

  

  

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/9201 لسدايس الثالث ف�ون rشكLلیة�  م&%ان <س5تدرايك<

  القاSة  13:30- 12:00  القاSة  10:30 - 09:00  التوقLت
  أ�ثنني

08-04-2019  
    فلسفة الفن

B08  
  مصطل%ات ف�یة

B08 

  الثال_ء
09-04-2019  

  فن عرص اuهنضة
B08 

  ٕاSالم واتصال
B08 

  أ�ربعاء
  رمس  10-04-2019

B08 

  غرافزيم
B08 

  مخلfسا
  مهنجیة  11-04-2019

B08 

  س5ميیولوجLا
B08 

  

  

  

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/2019الثالث فنون العرض  لسداسي  ل م&%ان <س5تدرايك<

  

  القاSة  13:30-12:00  القاSة  30:10 -09:00  التوقLت
  االثنني

08-04-2019  
 B10  فن إالخراج B10  نقد مرس{ قدمي

  الثال_ء
 09 -04-2019   

 B10  مهنجیة B10  فن اuمتثیل

  أ�ربعاء
 10 -04-2019  

 B10  س5ميیولوجLا B10  نظریة ا�راما

  امخلfس
11-04-2019  

   B10  ٕاSالم واتصال
 

  

  

  

  

 



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/2019 فنون تشكيلية  لخامسالسداسي  ل م&%ان <س5تدرايك<

  القاSة  13:30-12:00  القاSة  10:30 -09:00  التوقLت
  االثنني

08-04-2019  
 B09  مهنجیة  B09  فن العامرة

  الثال_ء
09-04-2019  

 B09  حنت S  B09مل ال�رشحي

  أ�ربعاء
10-04-2019  

لوان B09  رمسٔ  B09 

  امخلfس
11-04-2019  

   B09  ٕاSالم واتصال
 

  

  
 

  

 

 



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/2019 لسداسي األول ماستر دراسات في الفنون التشكيليةل ان <س5تدرايكم&%<

  

  القاSة  13:30-12:00  القاSة  10:30 -09:00  التوقLت
  االثنني

08-04-2019  
  الف�ون Sرب التارخي     B11  النقد الفين

B11  

  الثال_ء
09-04-2019  

  املدارس الف�یة يف الرمس
B11  

  مهنجیة البحث
B11  

  <ربعاء
10-04-2019  

  ٕاSالم ٔيل
B11  

   الفن ال�شكLيل اجلزا�ري
B11  

  امخلfس
11-04-2019  

  <لوان
B11  

  فرqس5یة
B11  

  

  

  

  

  

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  

  2018/2019ـ : لسدايس الثالث ماسرت دراسات يف الف�ون ال�شكLلیة�  م&%ان <س5تدرايك<

  

  القاSة  13:30-12:00  القاSة  10:30 -09:00  التوقLت

  االثنني
08-04-2019  

 B12  مهنجیة البحث  B12  مدارس Sمل امجلال

  الثال_ء
09-04-2019  

 B12  حقوق الت�ٔلیف وإالبداع B12  الفن احلدیث واملعارص

  أ�ربعاء
10-04-2019  

 B12  تعلميیة الف�ون S  B12مل النفس الرتبوي

  امخلfس
20-03-2019  

 B12  فرqس5یة r  B12س5یري املعارض 

    L01  ٕاSالم �يل  اp�ٔد

  

  
  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/2019لسدايس أ�ول ماسرت مرسح مغاريب�  م&%ان <س5تدرايك<

  القاSة  13:30- 12:00  القاSة  10:30 - 09:00  التوقLت

  االثنني
17-03-2019  

  أ�دب املغريب
B13 

  مهنجیة البحث
B13 

 B13  الثقافLة لوجLاأ�نرثوبو  h  B13رخي املرسح املغاريب  18-03-2019

  الثال_ء
19-03-2019  

  املرسح العريب املعارص
B13 

  نقد س5ميیايئ
B13 

  أ�ربعاء
20-03-2019  

  فرqس5یة
B13 

  ٕاSالم �يل
L01 

  

 

  

 

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/2019لسداسي الثالث ماستر مسرح مغاربيل م&%ان <س5تدرايك<

  القاSة  13:30- 12:00  القاSة  10:30 - 09:00  التوقLت

  أ�ثنني
08-04-2019  

 B14  مهنجیة البحث  B14  نقد مرس{ مغاريب

  الثال_ء
09-04-2019  

نرثوبولوجLا B14  اجتاهات املرسح املغاريبٔ  B14 

  أ�ربعاء
نواع املرسح املغاريب  10-04-2019ٔ  

B14  أ�دب املغاريب احلدیث

  واملعارص

B14 

  امخلfس
11-04-2019  

 B14  الفرqس5یة B14  ب املرس{حتلیل اخلطا

  اp�ٔد 
14-04-2019  

    L02  ٕاSالم �يل

  

  

  



  �امعة ٔيب 
كر بلقاید

  لكیة ا�ٓداب وا�لغات

 قسم الف�ون

  2018/2019ـ : اخلامس ف�ون العرض املرس{لسدايس �  م&%ان <س5تدرايك<

  

  القاSة  13:30-12:00  القاSة  10:30 -09:00  التوقLت

  أ�ثنني
08-04-2019  

 B15  مهنجیة B15  فن اuمتثیل

  الثال_ء
09-04-2019  

  یعات الف�یة يف اجلزا�رال�رش 
  

B15 

  السf�وغرافLا وتق�یات اخلش5بة
B15 

  أ�ربعاء
10-04-2019  

 B15  فن إالخراج B15  املرسح العريب

  امخلfس
11-04-2019  

 B15  ¤رمجة B15  ٕاSالم واتصال

  اp�ٔد
14-04-2019  

      B15  نقد مرس{ pدیث

  

 


