
جامعة جيال لي ليابس سيدي بلعباس
كلية اآلداب واللغات والفنون

قسم الفنون

34 القاعة03الفوج33 القاعة02الفوج32 القاعة01الفوجالمقيـاسالتوقيتالتاريخ
رحو قادة/دخرواع توفيق/دبن عامر حسيبة/دلغة عربية09.00  -  10.00
زيتوني بومدين/أقرقوى ادريس/دخرواع توفيق/دسيكولوجيا الفن10.30  -  11.30
شرقي نورية/دعلوش عبد الرحمن/دكريم خيرة/دالفن الحديث09.00  -  10.00
رمضاني صديق/دكريم خيرة/دبدار حورية/أالموسيقى الحديثة10.30  -  11.30
صالحي عبد اهلل/دمحياوي يحي/أبرمانة سامية/أالسينما الناطقة09.00  -  10.00
برمانة سامية/أصالحي عبد اهلل/دمعروف حنان/دمنهجية البحث10.30  -  11.30
باشي بن سعد/أبوخلدة مونية/دبراهيمي سماعين/دالمسرح الحديث09.00  -  10.00
براهيمي سماعين/دبوخموشة إلياس/دبوخلدة مونية/دلغة أجنية10.30  -  11.30

رئيس القسم

2022/05/08األحد 

2022/05/09االثنين 

2022/05/10الثالثاء 

2022/05/11األربعاء 

الجمهــــوريــة الجــــزائريـة الديمقـــــراطية الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

2022-2021السنة الجامعية 

رزنامة امتحانات السداسي الثاني
(السنة األولى ليسانس جدع مشترك فنون )

:المقاييس التطبيقية
د صالحي عبد اهلل/مبادئ فن الرسم- 
أ بلحميدي هناء/إعالم آلي- 



جامعة جيال لي ليابس سيدي بلعباس
كلية اآلداب واللغات والفنون

قسم الفنون

القاعةالمقيـاسالتوقيتالتاريخ
التأليف الدرامي09.00  -  10.00
فن التمثيل10.30  -  11.30
فن اإلخراج09.00  -  10.00
لغة عربية10.30  -  11.30

سينوغرافيا09.00  -  2022/05/1710.00الثالثاء 
:المقاييس عن بعد 

د صالي/مح/فلسفة الفن- 
رئيس القسمد علوش عبد الرحمن/مح/مسرح مقارن- 
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:المقاييس التطبيقية
د دين الهناني أحمد/منهجية البحث العلمي- 
د بوخلدة مونية/لغة أجنبية- 
أ بلحميدي هناء/إعالم آلي- 

رزنامة امتحانات السداسي الثاني
(السنة الثانية ليسانس تخصص دراسات مسرحية )

2022/05/15األحد 

2022/05/16االثنين 

الجمهــــوريــة الجــــزائريـة الديمقـــــراطية الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

2022-2021السنة الجامعية 

األستاذ
بحري قادة/د

علوش عبد الرحمن/د
كريم خيرة/د

بن عامر حسيبة/د
شرقي نورية/د



جامعة جيال لي ليابس سيدي بلعباس
كلية اآلداب واللغات والفنون

قسم الفنون

القاعةالمقيـاسالتوقيتالتاريخ
التحليل الفيلمي09.00  -  10.00
مبادئ التركيب السينمائي10.30  -  11.30
لغة عربية09.00  -  10.00
11.30  -  10.30/
10.00  -  09.00/
أنواع الفيلم10.30  -  11.30

نظرية الفيلم09.00  -  2022/05/1810.00األربعاء 
:المقاييس عن بعد 

رئيس القسمد حمداني قدور/تط+مح/ موسيقى تصويرية- 

2022/05/17الثالثاء 

:المقاييس التطبيقية
د دين الهناني أحمد/منهجية البحث العلمي- 
أ العزيزي جمال الدين/أنفوغرافيا- 
د بوخلدة مونية/لغة أجنبية- 
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شرقي نورية/د
بوخموشة إلياس/د

2022/05/15األحد 

2022-2021السنة الجامعية 

رزنامة امتحانات السداسي الثاني
(السنة الثانية ليسانس تخصص دراسات سينمائية )

بن عامر حسيبة/د
/
/

2022/05/16االثنين 

الجمهــــوريــة الجــــزائريـة الديمقـــــراطية الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

محياوي يحي/أ
بن سالم محمد بشير/د

األستاذ



جامعة جيال لي ليابس سيدي بلعباس
كلية اآلداب واللغات والفنون

قسم الفنون

35 القاعة02الفوج34 القاعة01الفوجالمقيـاسالتوقيتالتاريخ
علوش عبد الرحمن/دبن عامر حسيبة/دلغة عربية09.00  -  10.00
بن عامر حسيبة/ دبن مخلوف سليمة/دالمنظور10.30  -  11.30
براهيمي سماعين/دصالحي عبد اهلل/درسم مناظر طبيعية09.00  -  10.00
كريم خيرة/دصالحي عبد اهلل/دتصوير باألكريليك10.30  -  11.30
بحري قادة/دبن معروف نور د/أفن حديث ومعاصر09.00  -  10.00
دين الهناني أحمد/دعبابو عبد الجواد/أحجم10.30  -  11.30

:المقاييس عن بعد 
د مراح مراد/تط+مح/علم المتحف- 
رئيس القسمد مراح مراد/مح/النقد الفني- 

رزنامة امتحانات السداسي الثاني
(السنة الثانية ليسانس تخصص فنون تشكيلية )

2022/05/15األحد 

2022/05/16االثنين 

2022/05/17الثالثاء 

الجمهــــوريــة الجــــزائريـة الديمقـــــراطية الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

2022-2021السنة الجامعية 

:المقاييس التطبيقية
د علوش عبد الرحمن/منهجية البحث العلمي- 
أ العزيزي جمال الدين/أنفوغرافيا- 
د بوخلدة مونية/لغة أجنبية- 



جامعة جيال لي ليابس سيدي بلعباس
كلية اآلداب واللغات والفنون

قسم الفنون

القاعةالمقيـاسالتوقيتالتاريخ
المسرح الجزائري09.00  -  10.00
ترجمة10.30  -  11.30
تحليل الخطاب المسرحي09.00  -  10.00
فن التمثيل10.30  -  11.30
فن اإلخراج09.00  -  10.00
منهجية البحث العلمي10.30  -  11.30

لغة عربية09.00  -  2022/05/1110.00األربعاء 
:المقاييس عن بعد 

رئيس القسمد براهيمي سماعين/مح/التسيير الثقافي- 
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:المقاييس التطبيقية
د معروف حنان/أم+مح/تربص تكويني- 
أ بلحميدي هناء/إعالم آلي- 

2022/05/08األحد 

2022/05/09االثنين 

2022/05/10الثالثاء 

األستاذ

الجمهــــوريــة الجــــزائريـة الديمقـــــراطية الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

2022-2021السنة الجامعية 

رزنامة امتحانات السداسي الثاني
(السنة الثالثة ليسانس تخصص دراسات مسرحية )

دين الهناني أحمد/د
دين الهناني أحمد/د

قرقوى ادريس/د
باشي بن سعد فاطمة الزهراء/أ

بحري قادة/د
علوش عبد الرحمن/أد

معروف حنان/د



جامعة جيال لي ليابس سيدي بلعباس
كلية اآلداب واللغات والفنون

قسم الفنون

القاعةالمقيـاسالتوقيتالتاريخ
التركيب السينمائي09.00  -  10.00
تاريخ السينما الجزائرية10.30  -  11.30
ترجمة09.00  -  10.00
منهجية البحث العلمي10.30  -  11.30
لغة عربية09.00  -  10.00
سيكولوجيا السينما10.30  -  11.30

المدارس السينمائية09.00  -  2022/05/1110.00األربعاء 

رئيس القسم

األستاذ
بن سالم محمد بشير/د

36

رحو قادة/د
رمضاني صديق/د

شرقي نورية/د
دين الهناني أحمد/د

الجمهــــوريــة الجــــزائريـة الديمقـــــراطية الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

2022-2021السنة الجامعية 

رزنامة امتحانات السداسي الثاني
(السنة الثالثة ليسانس تخصص دراسات سينمائية )

2022/05/08األحد 

2022/05/09االثنين 

2022/05/10الثالثاء 
محياوي يحي/أ
بوخموشة إلياس/د

:المقاييس التطبيقية
د شرقي نورية/تربص تكويني- 
أ عبابو عبد الجواد/أنفوغرافيا- 



جامعة جيال لي ليابس سيدي بلعباس
كلية اآلداب واللغات والفنون

قسم الفنون

39 القاعة02الفوج38 القاعة01الفوجالمقيـاسالتوقيتالتاريخ
زيتوني بومدين/أسيميولوجيا الصورة09.00  -  10.00

باشي بن سعد /أ
فاطمة

بن سالم محمد/دبن عامر حسيبة/دلغة عربية10.30  -  11.30
بدار حورية/أبن مخلوف سليمة/دتحليل األعمال الفنية09.00  -  10.00
بحري قادة/دبن مخلوف سليمة/دمنمنمات10.30  -  11.30
عبابو عبد الجواد/أزيتوني بومدين/أفلسفة الفن09.00  -  10.00
زيتوني بومدين/أعبابو عبد الجواد/أمدارس الفن التشكيلي في الجزائر10.30  -  11.30

حمداني قدور/دكتاف خيرة/ألغة أجنبية09.00  -  2022/05/1110.00األربعاء 

رئيس القسم

2022/05/08األحد 

2022/05/09االثنين 

2022/05/10الثالثاء 

الجمهــــوريــة الجــــزائريـة الديمقـــــراطية الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

2022-2021السنة الجامعية 

رزنامة امتحانات السداسي الثاني
(السنة الثالثة ليسانس تخصص فنون تشكيلية )

:المقاييس التطبيقية
د كريم خيرة/تربص تكويني- 
د كريم خيرة/منهجية متخصصة- 
أ عبابو عبد الجواد/أنفوغرافيا- 


