
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 0200-0202السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 سم الفنونق

 ولرزنامة امتحانات السداسي األ

 ى ليسانس جذع مشترك () السنة االول

 23الفوج  ةحراس 20الفوج  ةحراس 22الفوج  ةحراس االستاذ المسؤول المقياس التوقيت خيالتار

 33ق راهمي/ب.دأ 33ق خرواعد.  30قد/كريم  د/كريم الفن القديم 22:22 -20:22 0200-22-25 سبتال

 33ق براهمي/.دأ 33د/كريم ق 30قد/خرواع  د/خرواع منهجية عامة 22:32 -22:32

 33د.خرواع ق 33قأ/بورمانة  30قأ.د/براهمي  أ.د/براهمي مسرح قديم 22:22 -20:22 0200 -22-26 األحد

 33د.خرواع ق  33ق أ.د/براهمي  30قأ/بورمانة  بورمانة/أ السينما الناطقة 22:32 -22:32

 33رمانةود/ب 33د/بن عامر ق 30قد/كريم  أ/بدار  مبادئ الموسيقى 22:22 -20:22 0200 -22-27 االثنين

 33 رمانةود/ب 33قد/كريم  30ق د/ بن عامر د/ بن عامر لغة عربية 22:32 -22:32

      رئيس القسم                      

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 0200-0202السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 ولرزنامة امتحانات السداسي األ

 ) السنة الثانية ليسانس تخصص دراسات مسرحية (

 حراسة  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 30أ.د/ قرقوى ق أ.د/ قرقوى نقد مسرحي قديم 22:22 -20:22  0200- 22 - 28 الثالثاء

 30د/كريم  ق د/ كريم فن اإلخراج 22:32 -22:32

 30د/بحري ق د/بحري نظرية الدراما 22:22 -20:22 0200 -22-20 ربعاء األ

 30د/ علوش ق د/ علوش  فن التمثيل 22:32 -22:32

 30د/ بن عامر ق د/ بن عامر  لغة عربية  22:22-20:22 0200 -22-02 الخميس

      رئيس القسم             

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 0200-0202السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 ولرزنامة امتحانات السداسي األ

 ( تخصص دراسات سينمائية ) السنة الثانية ليسانس

   

 حراسة  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 33د/ معروف ق د/ معروف سيميولوجيا السينما 22:22 -20:22  0200- 22 - 28الثالثاء 

 33د/ شرقي ق د/ شرقي التمثيل السينمائي  22:32 -22:32

 33بوخموشة قأ.د/  أ.د/ بوخموشة نظريات السينما 22:22 -20:22 0200 -22-20األربعاء  

 33أ.د/ بوخموشة ق أ.د/بوخموشة مبادئ اإلخراج السينمائي 22:32 -22:32

 33د/ بن معروف ق د/ بن عامر  لغة عربية 22:32 -22:32 0200 -22-02الخميس 

      رئيس القسم           

 

   



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 0200-0202السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 ولرزنامة امتحانات السداسي األ

 ) السنة الثانية ليسانس تخصص فنون تشكيلية (

 20الفوج   ةحراس 22الفوج  ةحراس االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 36د/ شرقي ق  35أ.د/بوخموشة  ق أ.د/بوخموشة التصوير الفوتوغرافي  22:22 -20:22  0200- 22 - 28الثالثاء 

 36د/ بوخموشة ق  35أ.د/ قرقوى  ق   أ/ عبابو الغرافيزم 22:32 -22:32

 36د/ علوش ق  35د/صالحي ق د/صالحي رسم طبيعة صامتة 22:22 -20:22 0200 -22-20األربعاء  

 36د/ بحري. ق 35د/ صالحي ق د/صالحي تصوير بألوان مائية  22:32 -22:32

  36د/ بوخلدة ق 35أ/ بن معروف ق  أ/ بن معروف  فن عصر النهضة  22:22-20:22 0200 -22-02الخميس 

 36قبوخلدة / د 35د/ بن عامر  ق د/ بن عامر لغة عربية  22:32 -22:32

      رئيس القسم             

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 0200-0202السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 األولرزنامة امتحانات السداسي 

 ) السنة االولى ماستير تخصص نقد مسرحي(

االستاذ  المقياس التوقيت التاريخ

 المسؤول

 ةحراس

 30أ.د/قرقوى ق أ.د/قرقوى  اتجاهات المسرح المعاصر 23:32 -20:32  0200- 22 - 28الثالثاء 

 30د.معروف ق د.معروف مصطلحات مسرحية  23:22-25:22

 30د/بحري ق د/بحري فنيات تحرير مقال نقدي 23:32 -20:32 0200 -22-20األربعاء  

 د/ بن عامر منهجية البحث العلمي في الدراسات المسرحية 23:32 -20:32 0200 -22-02 الخميس

 

 30د/ بن عامر ق

 

  30أ/ زيتوني ق  أ/ زيتوني في المسرحالتجريب   23:22-25:22

 رئيس القسم             

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 0200-0202السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 األولرزنامة امتحانات السداسي 

 ) السنة االولى ماستير تخصص نقد سينمائي وسمعي بصري(

 حراسة  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

  33د/شرقي ق د/شرقي مبادئ التحليل الفيلمي  23:32 -20:32  0200- 22 - 28الثالثاء 

 33د/كريم ق د/كريم مدارس ومناهج 23:22-25:22

 0200 -22-20األربعاء  

 

 33د/رحو ق د/رحو  األنواع السينمائية والفيلمية 23:32 -20:32

 33د/رحو ق د/رحو أسس كتابة سيناريو 23:22-25:22

 33أ/محياوي ق أ/محياوي اإلنتاج والتوزيع السمعي البصري استراتجية 23:32 -20:32 0200 -22-02الخميس 

 33أ/محياوي ق أ/محياوي حقوق التأليف السمعي البصري 23:22-25:22

      

 رئيس القسم        

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 0200-0202السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 األولرزنامة امتحانات السداسي 

 ) السنة االولى ماستير تخصص نقد الفنون التشكيلية(

 20حراس الفوج  22حراس الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 35أ.د/بوخموشة ق   33أ/بن معروف ق  أ/بن معروف مدارس الفن التشكيلي 23:32 -20:32  0200- 22 - 28الثالثاء 

 35أ.د/بوخموشة ق  33أ/باشي ق  أ/باشي منهجية البحث العلمي 23:22-25:22

 0200 -22-20األربعاء  

 

  35د/بحري ق 33د/علوش ق د/علوش تاريخ الفن 23:32 -20:32

 35د/بحري ق 33د/علوش ق أ/زيتوني منهجية النقد الفني  23:22-25:22

 35د/بوخلدة ق 33أ/عبابو ق أ/عبابو ورشة الفنون التشكيلية 23:32 -20:32 0200 -22-02 الخميس

 35د/بوخلدة ق 33أ/عبابو ق أ/عبابو الرسم االستشراقي 23:22-25:22

 رئيس القسم             

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 0200-0202السنة الجامعية:            جياللي ليابس سيدي بلعباسجامعة 

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي األول

 ) السنة الثالثة ليسانس تخصص دراسات مسرحية (

 حراسة االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

    22:22 -20:22 0200 -22-03 األحد

 30د/علوش ق د/علوش فن التمثيل 22:32 -22:32

 30د/معروف ق  د/معروف فن االخراج 22:22 -20:22 0200 -22-03 االثنين

 30أ.د/قرقوى ق أ.د/قرقوى  المسرح العربي 22:32 -22:32

 30أ.د/ الدين الهناني ق  أ.د/ الدين الهناني لغة عربية   22:22-20:22 0200 -22-05 الثالثاء

 30د/شرقي ق  د/شرقي  السينوغرافيا وتقنيات الخشبة 22:32 -22:32

 رئيس القسم             

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 0200-0202السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 والفنون كلية اآلداب واللغات

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي األول

 ) السنة الثالثة ليسانس تخصص دراسات سينمائية (

 حراسة االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 33أ.د/بوخموشة ق أ.د/بوخموشة مدارس اإلخراج السينمائي 22:22 -20:22 0200 -22-03األحد 

22:32- 22:32    

 33د/رحو ق د/رحو فن كتابة سيناريو 22:22 -20:22 0200 -22-03 االثنين

 33أ.د/ الدين الهناني ق أ.د/ الدين الهناني لغة عربية 22:32 -22:32

 33أ/ محياوي ق أ/ محياوي النقد السينمائي  22:22-20:22 0200 -22-05الثالثاء 

 33أ/ محياوي ق أ/محياوي التصوير السينمائي 22:32 -22:32

 رئيس القسم                                                     

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 0200-0202السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 امتحانات السداسي األول رزنامة

 ) السنة الثالثة ليسانس تخصص فنون تشكيلية(

 20حراس الفوج  22حراس الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 30د/ علوش ق   38د/صالحي ق د/صالحي تصوير بألوان زيتية  22:22 -20:22 0200 -22-03األحد 

 30أ.د/بوخموشة ق 38د/صالحي ق د/صالحي رسم تشبيهي  22:32 -22:32

 30أ.د/براهمي ق  38أ.د/الدين الهناني ق  أ.د/الدين الهناني لغة عربية 22:22 -20:22 0200 -22-03االثنين 

 30أ.د/براهمي ق  38د/ رحو ق  أ/بن معروف تشريح فني  22:32 -22:32

      22:22-20:22 0200 -22-05الثالثاء 

 30ق أ.د/الدين الهناني  38ق  أ/بن معروف أ/بن معروف نحث 22:32 -22:32

 رئيس القسم                                                                                                                       

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 0200-0202السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي األول

 ) السنة ثانية ماستير تخصص نقد مسرحي(

 ةحراس االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 30د/خرواع ق د/خرواع مصطلحات نقدية 23:32 -20:32 0200 -22-03األحد 

 30د/ علوش ق  د/علوش الدراما الشعرية 23:22-25:22

 30أ.د/ براهمي ق أ.د/ براهمي نظرية التلقي والمشاهدة 23:32 -20:32 0200 -22-03االثنين 

 30د/بحري  ق د/بحري نظريات التداولية وتحليل الخطاب 23:22-25:22

  30أ/بن سالم ق  د/بن سالم دراسة نقدية لنصوص مسرحية 23:32 -20:32 0200 -22-05الثالثاء 

23:22-25:22    

 رئيس القسم             

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 0200-0202السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي األول

 ) السنة ثانية ماستير تخصص نقد سينمائي وسمعي بصري(

 حراسة  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

  33د/بن سالم  د/بن سالم كتابة سيناريو فيلم قصير 23:32 -20:32 0200 -22-03األحد 

 33أ.د/بوخموشة ق  أ.د/بوخموشة نظرية المونتاج  23:22-25:22

 33د/بورمانة ق د/ بورمانة قواعد اللغة السينماتوغرافية 23:32 -20:32 0200 -22-03االثنين 

 33د/معروف ق د/معروف السيمياء البصرية 23:22-25:22

 33أ/زيتوني ق أ/زيتوني وظيفة الصوت في السينما  23:32 -20:32 0200 -22-05الثالثاء 

 33ق د/بن سالم د/بن سالم خطوات اخراج فيلم قصير 23:22-25:22

 رئيس القسم             

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 0200-0202السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي األول

 (ةالتشكيلي ون) السنة ثانية ماستير تخصص نقد الفن

 23حراسة الفوج  23حراسة الفوج  20حراسة الفوج  22حراسة الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 37د/ علوش ق  36د/معروف ق 35ق  صالحي د/  33أ/بن معروف ق  أ/بن معروف نقد الفن التشكيلي 23:32 -20:32 0200 -22-03األحد 

 37أ/بن معروف ق  36د/معروف ق 35ق  صالحي د/  33د/خرواع ق  خرواعد/ جماليات الفن االسالمي 23:22-25:22

 37د/رحو  ق  36د/بن مخلوف ق   35د/علوش ق 33د/بحري ق د/بحري  نظرية الفن 23:32 -20:32 0200 -22-03االثنين

 37قرقوى ق أ.د/ 36د/بن مخلوف ق  35ق أ.د/براهمي 33أ/بورمانة ق أ/بورمانة منهجية متخصصة  23:22-25:22

 37د/رحو  ق  36د/شرقي ق  35د/بوخلدة ق 33د/ بن مخلوف ق د/ بن مخلوف تعليمية الفنون التشكيلية 23:32 -20:32 0200 -22-05الثالثاء

 37ق د/رحو 36 د/ شرقي 35د/بوخلدة ق 33قد/ بن مخلوف  د/ بن مخلوف ورشة الفنون التشكيلية 23:22-25:22

 القسمرئيس              

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 0200-0202السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي األول

 ترجمة وفنون العرض(ال) السنة ثانية ماستير تخصص 

 23حراسة الفوج  20حراسة الفوج  22حراسة الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

  32بوخلدة/بن عامر ق  30بوخموشة ق  أ.د/  38ق  د/رمضاني  د/رمضاني السمعية البصرية الترجمة 23:32 -20:32 0200 -22-03األحد 

 32بوخلدة ق 30بن عامر ق  38د/رمضاني ق  د/رمضاني اليات السترجة والدبلجة 23:22-25:22

 32شرقي ق  30قمحياوي  38أ.د/قرقوى ق أ.د/قرقوى المسرح الجزائري 23:32 -20:32 0200 -22-03االثنين 

 32شرقي ق 30ق محياوي 38ق رحود/ د/رحو السينما الجزائرية  23:22-25:22

 32أ.د/ الدين الهناني ق 30قرقوى ق د/ أ. 38د/مراح ق د/مراح منهجية البحث العلمي 23:32 -20:32 0200 -22-05الثالثاء 

 32قأ.د/ الدين الهناني  30أ.د/ قرقوى   38قد/لعروسي  د/لعروسي فرنسي-عربي-ترجمة فرنسي 23:22-25:22

 رئيس القسم             

 


