
جامعة ب يب بكر بوقايد 

لكية الآداة وانوغاث 

قسم امفنون 

 جدول امتحاانث املتأ خرت نوطوبة املتغيبني مبربر نوسدايس ال ول جذع مشرتك

 

 

 

 امتوقيت وامقاعة املقياس امتوقيت وامقاعة املقياس 

 28/01/2020يوم امثالاثء  مغة عربية 

 B05 ق09:00-10:30
 عمل امجلال

 

 28/01/2020يوم امثالاثء 

 B05 ق 11:00-12:30

 29/01/2020يوم ال ربعاء مبادئ املوس يقى  

 B05 ق09:00-10:30
 29/01/2020يوم ال ربعاء املرسح امقدمي 

 B05 ق 11:00-12:30

 02/02/2020يوم ال حد  مهنجية عامة 

 B05 ق09:00-10:30
 02/02/2020يوم ال حد  فرنس ية 

 B05 ق 11:00-12:30

 03/02/2020يوم االجنني امسيامن امصامتة  

 B05 ق09:00-10:30
 امفن امقدمي

 

 03/02/2020يوم االجنني 

 B05 ق 11:00-12:30

 سوس يوموجيا امفن 

 

 04/02/2020يوم امثالاثء 

 B05 ق09:00-10:30
 

 

 



 

جامعة ب يب بكر بوقايد 

لكية الآداة وانوغاث 

قسم امفنون 

 جدول امتحاانث املتأ خرتنوطوبة املتغيبني مبربر نوسدايس امثامث فنون برصية

 

 

 

 

 

 

 امتوقيت وامقاعة املقياس امتوقيت وامقاعة املقياس 

 29/01/2020يوم ال ربعاء  فن عرص اههنضة 

 B05 ق09:00-10:30

  



 

جامعة ب يب بكر بوقايد 

لكية الآداة وانوغاث 

قسم امفنون 

 نوسدايس امثامث ماسرت دراساث يف امفنون امتشكيويةنوطوبة املتغيبني مبربر جدول امتحاانث املتأ خرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتوقيت وامقاعة املقياس امتوقيت وامقاعة املقياس 

 28/01/2020يوم امثالاثء  امفن احلديث واملعارص 

 B05 ق09:00-10:30

 28/01/2020يوم امثالاثء  حقوق امتاميف واالإبداع

 B05 ق 11:00-12:30



 

 

جامعة ب يب بكر بوقايد 

لكية الآداة وانوغاث 

قسم امفنون 

  نوسدايس ال ول ماسرت دراساث يف امفنون امتشكيوية نوطوبة املتغيبني مبربرجدول امتحاانث املتأ خرت

 امتوقيت وامقاعة املقياس امتوقيت وامقاعة املقياس 

 امفنون عرب امتارخي 

 
 28/01/2020يوم امثالاثء 

 B05 ق09:00-10:30
امفن امتشكييل اجلزائري 

 28/01/2020يوم امثالاثء 

 B05 ق 11:00-12:30

املدارس امفنية يف امرمس  
 29/01/2020يوم ال ربعاء 

 B05 ق09:00-10:30
مهنجية امبحث 

 29/01/2020يوم ال ربعاء 

 B05 ق 11:00-12:30

 امنقد امفين 

 
 02/02/2020يوم ال حد 

 B05 ق09:00-10:30
 فرنس ية

 02/02/2020يوم ال حد 

 B05 ق 11:00-12:30

 

 

 



 

 

 

جامعة ب يب بكر بوقايد 

لكية الآداة وانوغاث 

قسم امفنون 

  نوسدايس امثامث فنون امعرض نوطوبة املتغيبني مبربرجدول امتحاانث املتأ خرت

 

 امتوقيت وامقاعة املقياس امتوقيت وامقاعة املقياس 

 
فن االإخراج 

 28/01/2020يوم امثالاثء 

 B05 ق09:00-10:30
فن اهمتثيل 

 28/01/2020يوم امثالاثء 

 B05 ق 11:00-12:30
 

عالم واثصال  اإ
 29/01/2020يوم ال ربعاء 

 B05 ق09:00-10:30
 مهنجية

 29/01/2020يوم ال ربعاء 

 B05 ق 11:00-12:30
 

 

 



 

 

 

 

 

جامعة ب يب بكر بوقايد 

لكية الآداة وانوغاث 

قسم امفنون 

 نوسدايس امثامث ماسرت مرسح مغاريبنوطوبة املتغيبني مبربر جدول امتحاانث املتأ خرت 

 امتوقيت وامقاعة املقياس امتوقيت وامقاعة املقياس 

 
 اجتاهاث املرسح املغاريب

 28/01/2020يوم امثالاثء 

 B05 ق09:00-10:30

 انواع املرسح املغاريب-

 

 28/01/2020يوم امثالاثء 

 B05 ق 11:00-12:30

 
 مهنجية- 

 29/01/2020يوم ال ربعاء 

 B05 ق09:00-10:30
  

 



 

 

 

 

 

 

 

جامعة ب يب بكر بوقايد 

لكية الآداة وانوغاث 

قسم امفنون 

  نوسدايس ال ول ماسرت مرسح مغاريب نوطوبة املتغيبني مبربرجدول امتحاانث املتأ خرت

 امتوقيت وامقاعة املقياس امتوقيت وامقاعة املقياس 

 02/02/2020يوم ال حد  انرثوبوموجيا-  

 B05 ق09:00-10:30
 02/02/2020يوم ال حد  ب دة مغاريب- 

 B05 ق 11:00-12:30
 


