
 ثلمسان-بلقايد بكر أبي جامعــــــــة

قسم الفنون -  كلية آلاداب و اللغات 

 2020/2021 :السنة الجامعية

  30/01/2021خامس ابتداء من يوم السداسي ال- لثة فنون تشكيليةاستعمال الزمن للسنة الثا

المقاييس األفقية واالستكشافية تكون عن بعد : مالحظة

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

إعالم واتصال مح  2مج  الفنونةورش

كشكوش .د

رٌاض بن . تط د+ ألوان مح 2مج ورش الفنون

شعٌب 

رٌاض بن شعٌب . تط د+ ألوان مح 1مج 07م   األحد

كتاب . لغة أجنبٌة مح أ 1مج 07م  بن وٌس ماما + رسم مح 1مج 07م  ورشة الفنون  بن وٌس ماما .تط د+ رسم مح 2مج

إعالم واتصال مح  1مج 07م 

 كشكوش.د

ورشة 

 الفنون

تط + فن العمارة مح  2مج

 .بن أباجً. أ

تط + فن العمارة مح  1مج 07م 

 بن أباجً. أ

 الثالثاء

ورشة الفنون  كتاب . لغة أجنبٌة مح أ 2مج رٌاض بن . علم التشرٌح د 1مج 07م 

شعٌب 

ورشة  الفنون  رٌاض بن شعٌب . علم التشرٌح د 2مج

L1  ورشة  شٌخ بالد.د أنفوغرافٌا

 الفنون

 الخمٌس هنً ابتسام. تط د+ نحت مح 1مج 07م  هنً ابتسام. تط د+ نحت مح 2مج

هنً كرٌمة . منهجٌة د 1مج 07م     ورشة الفنون  هنً كرٌمة . منهجٌة د 2مج



 ثلمسان-بلقايد بكر أبي جامعــــــــة

قسم الفنون -  كلية آلاداب و اللغات 

 2020/2021 :السنة الجامعية

 30/01/2021 ابتداء من يوم خامسالسداسي ال- لثة فنون دراميةاستعمال الزمن للسنة الثا

 

المقاييس األفقية واالستكشافية تكون عن بعد مقياس اإلعالم اآللي  : مالحظة

 

 

 

  11.00-09.00 القاعة 13.00-11.00 القاعة 14.00-15.00 

ورشة 

المسرح 

تط + فن اإلخراج  مح

دحو أمٌن .د

ورشة 

 المسرح

تط + نقد مسرحً حدٌث مح 

 دحو أمٌن. د

ورشة 

 المسرح

فن التمثٌل 

 صالح بوشعور .د

 األحد

ورشة 

المسرح 

إعالم واتصال  

بن وٌس ماما .د. د

ورشة 

 المسرح

 التشرٌعات الفنٌة فً الجزائر 

 بوزار حبٌبة.د

ورشة 

 المسرح

تط + المسرح العربً مح

 بولنوار مصطفى .د

 الثالثاء 

ورشة 

المسرح 

السٌنوغرافٌا وتقنٌات الخشبة 

 د عزوز بنعمر . أ

 

ورشة 

 المسرح

منهجٌة البحث مح 

 موس . د

 

ورشة 

 المسرح

 الخمٌس ساسً.ترجمة  د



 ثلمسان-بلقايد بكر أبي جامعــــــــة

قسم الفنون -  كلية آلاداب و اللغات 

 2020/2021 :السنة الجامعية

 30/01/2021 ابتداء من يوم  فنون تشكيلية السداسي األول1استعمال الزمن ماستر 

 

المقاييس األفقية واالستكشافية تكون عن بعد : مالحظة

ق  مج    11.00-09.00 مج ق 13.00-11.00 مج ق 14.00-15.00

B03 01 بوبرٌص مرٌم.لغة أجنبٌة مح أ B07 2 بن حمو . تط د+ ألوان مح

 خٌرة

B03 1 األحد بن حمو خٌرة. تط د+ ألوان مح 

L1 02 شٌخ بالد.إعالم آلً د B03 1 الفن التشكٌلً الجزائري مح +

 علً بن تومً.تط د

B07 2 تط + الفن التشكٌلً الجزائري مح

 علً بن تومً.د

B03 02 بوبرٌص مرٌم.لغة أجنبٌة مح أ B03 1 خوانً . منهجٌة مح     د B07 2 خوانً  . منهجٌة مح     د  الثالثاء

L01 01  ًإعالم آل

 شٌخ بالد.د

B07 2 علً بن .تط د+ النقد الفنً مح

تومً 

B03 1 علً بن تومً .تط د+ النقد الفنً مح

   B07 2 تط + الفنون عبر التارٌخ مح

 بوزار.د

B03 1 تط + الفنون عبر التارٌخ مح

 بوزار.د

 الخمٌس

   B03 1 المدارس الفنٌة فً الرسم مح +

رحوي  . تط    د

B07 2 تط  + المدارس الفنٌة فً الرسم مح

رحوي  . د



 ثلمسان-بلقايد بكر أبي جامعــــــــة

قسم الفنون -  كلية آلاداب و اللغات 

 2020/2021 :السنة الجامعية

 

 30/01/2021 ابتداء من يوم  مسرح مغاربي السداسي األول1استعمال الزمن ماستر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقاييس األفقية واالستكشافية تكون عن بعد: مالحظة

  11.00-09.00 القاعة 13.00-11.00 القاعة 14.00-15.00 

B10  لغة أجنبٌة مح

 بن عٌس سارة. أ

B10 تط +نقد سٌمٌائً مغاربً مح

 حبٌب بن مالك. د

B10 تط + تارٌخ المسرح المغاربً مح

 هنً. د

 األحد

B10  ًإعالم آل

 بوفاتح.أ

B10  منهجٌة البحث مح

 برامقً. د

B10  أنثروبولوجٌا ثقافٌة مغاربٌة

تط +مح

 برامقً.د

 الثالثاء

  B10 تط + أدب مغربً مح

 سعٌدي محمد. د

B10 تط +المسرح العربً المعاصر مح

 سعٌدي محمد.  د

 الخمٌس


