
 نساجامعة أبو بكر بلقايد تلم

 قسم الفنون                                                                                      كلية اآلداب واللغات

 

 27/03/2021استعمال الزمن الجذع المشترك السداسي الثاني ابتداء من  

 المقاييس االفقية واالستكشافية تكون عن بعدمالحظة 

  مج 13.00-12.00 القاعة مج 12.00-11.00 القاعة مج 11.00-10.00 القاعة مج 09.00-10.00 
 السبت

 
 + تط الفن الحديث مح

 د. طرشاوي
+ تط  مح الفن الحديث 7م 1

 د. طرشاوي
ورشة  2

 المسرح
 تطمبادئ فن الرسم 

 قليل سارةد. 
ورشة  1

 المسرح
 تطمبادئ فن الرسم 

 قليل سارةد.
ورشة  2

 سرحالم
 مح منهجية 

 د.خالدي
ورشة  2

المسر 
 ح

 مح منهجية 
 د.خالدي

 مح سيكولوجيا الفن 7م 1
 د.حبيب بن مالك

 مح سيكولوجيا الفن 7م 2
 د.حبيب بن مالك

 7م 1

 االثنين
 

 المسرح الحديث مح
 د.سوالمي+تط 

+تط  المسرح الحديث مح 7م 1
 د.سوالمي

ورشة  2
 المسرح

 مح لغة أجنبية
 د.ساسي

 مح ة أجنبيةلغ 7م 2
 د.ساسي

 7م 1

 لغة عربية مح
 أ.بن عمار

ورشة  2
المسر 

 ح

 لغة عربية مح
 أ.بن عمار

 تط إعالم آلي  7م 1
 أ. بن عيسى 

1 L1  تطإعالم آلي 
 أ.بن عيسى

2 L2 

 األربعاء
 

 السينما الناطقة مح+تط
 د. بدير محمد

 السينما الناطقة  مح+تط 7م 1
 د. بدير محمد

ورشة  2
 المسرح

      

موسيقى حديثة مح + تط 
 د. بلبشير

ورشة  2
المسر 

 ح

موسيقى حديثة مح + تط 
 د. بلبشير

       7م 1



 نساجامعة أبو بكر بلقايد تلم

 قسم الفنون                                                                                      كلية اآلداب واللغات

 28/03/2021ابتداء من  ثاني السداسي ال استعمال الزمن السنة الثانية فنون تشكيلية

 

 لمقاييس االفقية واالستكشافية تكون عن بعدامالحظة 

   16.00-15.00 القاعة مج 15.00-14.00 القاعة مج 13.00-11.00 القاعة مج 09.00-11.00 
 األحد

 
  رسم مناظر طبيعية

 رياض د. بوشعيبمح+تط 
 رسم مناظر طبيعية 7م 1

 مح + تط د. بوشعيب
 رياض

 مح  النقد الفني  ورشة الفنون 2
 د.علي بن تومي

 الفني محالنقد  7م 1
 د.علي بن تومي

ورشة  2
 الفنون

 تصوير باألكرليك
 مح+ تط  د.قليل سارة 

 تصوير باألكريليك ورشة الفنون 2
 مح + تط  د.قليل سارة 

 علم المتاحف  7م 1
 مح+تط د.شيخي 

ورشة  2
 الفنون

 علم المتاحف
 مح+ تط د.شيخي 

 7م 1

 الثالثاء
 

 فن حديث ومعاصر
 مح+ تط د.رحوي حسين

 فن حديث ومعاصر 7م 1
 مح+ تط د.رحوي حسين

 لغة أجنبية تط  ورشة الفنون 2
 د.كتاب

لغة أجنبية تط  7م 1
 د.كتاب

ورشة  
 الفنون

 المنظور
 مح+ تط  د.هني ابتسام

 المنظور ورشة الفنون 2
 مح+ تط  د.هني ابتسام

 حجم مح 7م 1
 د.بن أباجي

ورشة  2
 الفنون

 حجم مح 
 د.بن أباجي

 7م 

 الخميس
 

أنفوغرافيا د.شيخ  L1 1 أنفوغرافيا د.شيخ بالد ورشة الفنون 2 لغة عربية مح د. سعيدي 7م 1 ة عربية مح د.سعيدي لغ
 بالد

2 L1 

 تشريعات فنية مح
 د. بوزار حبيبة

 تشريعات فنية مح ورشة الفنون 2
 د. بوزار حبيبة

 منهجية البحث تط 7م 1
  د.موس

 

 منهجية البحث تط  
 د.موس

  



 نساجامعة أبو بكر بلقايد تلم

 قسم الفنون                                                                                      كلية اآلداب واللغات

 

 

 28/03/2021استعمال الزمن السنة الثانية فنون درامية السداسي الثاني ابتداء من يوم 

 

 

 المقاييس االفقية واالستكشافية تكون عن بعدمالحظة 

 

  16.00-15.00 القاعة 15.00-14.00 القاعة 13.00-11.00 القاعة 09.00-11.00 
 األحد

 
 مح + تط فن التمثيل

 د.صالح بوشعور
ورشة 

 المسرح
 ربية محلغة ع  

 د.خواني
 منهجية البحث تط ورشة المسرح

 برامقي  د.
ورشة 

 المسرح
 لغة أجنبية تط
 بوبريص مريم

 ورشة المسرح

 الثالثاء
 

 فن اإلخراج مح+ تط
 د. دحو أمين 

ورشة 
 المسرح

 التأليف الدرامي مح+تط
 د.بولنوار مصطفى 

 فلسفة الفن مح ورشة المسرح
 حماد نجيم

ورشة 
 المسرح

 إعالم آلي
 أ.بوفاتح 

 ورشة المسرح

 الخميس
 

 مسرح مقارن مح
 د.هني كريمة

 

ورشة 
 المسرح

 السينوغرافيا مح+تط
 د.عزوز بن عمر

     ورشة المسرح


