
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2022-2021السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 سم الفنونق                                                                                                          كلية اآلداب واللغات والفنون

 ثاني سداسي اللل ستدراكيةاال متحاناتالرزنامة ا

 ى ليسانس جذع مشترك () السنة االول

 

 القاعة االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 32 د/ بن عامر لغة عربية 10:00 -09:00 2022-05-31الثالثاء 

 32 خرواعد/ سيكولوجيا الفن 11:00 -10:00

 32 د/بوخلدة لغة أجنبية 12:00 -11:00

 32 أ.د/براهمي المسرح الحديث 10:00 -09:00 2022 -06-01األربعاء

 32 د/معروف منهجية البحث 11:00 -10:00

 32 أ/بدار  الموسيقى الحديثة 12:00 -11:00

 32 أ/بورمانة السينما الناطقة  10:00 -09:00 2022 -06-02الخميس 

 32 د/كريم الفن الحديث 11:00 -10:00

    رئيس القسم                                                                                                                                   



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2022-2021السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 قسم الفنون                        كلية اآلداب واللغات والفنون                                                                                 

 انيللسداسي الث ستدراكيةالارزنامة االمتحانات 

 ) السنة الثالثة ليسانس تخصص دراسات مسرحية ( 

  

 القاعة االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 32 أ.د/قرقوى لجزائريالمسرح ا 10:00 -09:00 2022-05-31الثالثاء 

 32 د/علوش فن التمثيل 11:00 -10:00

 32 أ/باشي ترجمة  12:00 -11:00

 32 د/معروف فن االخراج 10:00 -09:00 2022 -06-01األربعاء

 32 بحريد/ تحليل الخطاب المسرحي 11:00 -10:00

 32 أ.د/ الدين الهناني لغة عربية  10:00 -09:00 2022 -06-02الخميس 

 32 أ.د/ الدين الهناني منهجية البحث العلمي 11:00 -10:00

 رئيس القسم                                                                                                                     



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2022-2021ية: السنة الجامع           جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 قسم الفنون                     كلية اآلداب واللغات والفنون                                                                                     

 للسداسي الثاني ستدراكيةرزنامة االمتحانات اال

 ) السنة الثالثة ليسانس تخصص دراسات سينمائية ( 

 القاعة االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 32 أ/محياوي سيكولوجيا السينما 10:00 -09:00 2022-05-31الثالثاء 

 32 د/رمضاني ترجمة 11:00 -10:00

 32 د/بن سالم التركيب السينمائي 12:00 -11:00

 

 2022 -06-01األربعاء

 32 د/شرقي منهجية البحث العلمي 10:00 -09:00

 32 د/رحو تاريخ السينما الجزائرية 11:00 -10:00

 32 أ.د/بوخموشة المدارس  السينمائية 10:00 -09:00 2022 -06-02الخميس 

 32 أ.د/ الدين الهناني لغة عربية  11:00 -10:00

 رئيس القسم                                                                                                    

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2022-2021السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 قسم الفنون                     كلية اآلداب واللغات والفنون                                                                                    

 للسداسي الثاني ستدراكيةرزنامة االمتحانات اال

 ) السنة الثالثة ليسانس تخصص فنون تشكيلية( 

 القاعة االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 32 د/بن عامر لغة عربية 10:00 -09:00 2022-05-31الثالثاء 

 32 أ/عبابو مدارس الفن التشكيلي في الجزائر 11:00 -10:00

 32 د/ بن مخلوف تحليل األعمال الفنية 10:00 -09:00 2022 -06-01األربعاء

 32 د/ بن مخلوف منمنمات  11:00 -10:00

 32 أ/زيتوني سيميولوجيا الصورة 10:00 -09:00 2022 -06-02 الخميس

 32 أ/زيتوني فلسفة الفن 11:00 -10:00

                                                                                                                    

 رئيس القسم                                                                                                                                    

                                                                                                    



 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2022-2021السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 قسم الفنون                           كلية اآلداب واللغات والفنون                                                                              

 للسداسي الثاني ستدراكيةرزنامة االمتحانات اال

 ) السنة الثانية ليسانس تخصص دراسات مسرحية ( 

 القاعة االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 32 د/ بن عامر  لغة عربية 10:00 -09:00 2022-05-31الثالثاء 

 32 د/ علوش  فن التمثيل 11:00 -10:00

 32 د/بحري التأليف الدرامي 10:00 -09:00 2022 -06-01األربعاء

 32 د/شرقي سينوغرافيا 11:00 -10:00

 32 د/ كريم فن اإلخراج 10:00 -09:00 2022 -06-02الخميس 

             

   رئيس القسم                                                                                                                                     

  

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2022-2021السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 قسم الفنون                           كلية اآلداب واللغات والفنون                                                                              

 الثانيللسداسي  ستدراكيةرزنامة االمتحانات اال

 دراسات سينمائية () السنة الثانية ليسانس تخصص  

   

 القاعة االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 32 أ/محياوي التحليل الفيلمي 10:00 -09:00 2022-05-31الثالثاء 

 32 د/ بن عامر  لغة عربية 11:00 -10:00

 32 د/ شرقي أنواع الفيلم  10:00 -09:00 2022 -06-01األربعاء

 32 د/بن سالم التركيب السينمائيمبادئ  11:00 -10:00

 32 أ.د/ بوخموشة نظرية الفيلم 10:00 -09:00 2022 -06-02الخميس 

            

    رئيس القسم                                                                                                                                          

  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2022-2021السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 قسم الفنون                           كلية اآلداب واللغات والفنون                                                                              

 الثانيللسداسي  ستدراكيةرزنامة االمتحانات اال

 ) السنة الثانية ليسانس تخصص فنون تشكيلية ( 

 القاعة االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 32 د/ بن عامر لغة عربية  10:00 -09:00 2022-05-31الثالثاء 

 32 أ/ بن معروف حديث ومعاصر فن 11:00 -10:00

 32 أ/ عبابو حجم 10:00 -09:00 2022 -06-01األربعاء

 32 د/بن مخلوف المنظور 11:00 -10:00

 32 د/صالحي رسم مناظر طبيعية 10:00 -09:00 2022 -06-02الخميس 

 32 د/صالحي تصوير باألكريليك 11:00 -10:00

             

     رئيس القسم                                                                                                                                    

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2022-2021السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 قسم الفنون                           كلية اآلداب واللغات والفنون                                                                              

 الثانيللسداسي  ستدراكيةرزنامة االمتحانات اال

 تخصص نقد مسرحي( ) السنة االولى ماستير 

 القاعة االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 32 أ.د/قرقوى  مدخل الى مسرح الطفل 10:00 -09:00 2022-05-31الثالثاء 

 32 أ.د/قرقوى كتابة دراسة نقدية  11:00 -10:00

 32 د/خرواع المدارس والمذاهب الفنية 12:00 -11:00

 32 د/بحري مصطلحات مسرحية 10:00 -09:00 2022 -06-01األربعاء

 32 د/معروف منهجية اعداد مذكرة التخرج 11:00 -10:00

 أ.د/ براهيمي المدارس االخراجية العالمية 10:00 -09:00 2022 -06-02الخميس 

 

32 

 أ.د/ الدين الهناني التجريب في المسرح 11:00 -10:00

 

32 

 رئيس القسم                                                                                     



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2022-2021السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 قسم الفنون                           كلية اآلداب واللغات والفنون                                                                              

 الثانيللسداسي  ستدراكيةرزنامة االمتحانات اال

 ) السنة االولى ماستير تخصص نقد سينمائي وسمعي بصري( 

 القاعة االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 32 أ/محياوي  إدارة المنشآت السينمائية 10:00 -09:00 2022-05-31الثالثاء 

 32 صاليد/ منهجية البحث العلمي 11:00 -10:00

 32 د/رحو  تحرير المقال النقدي 10:00 -09:00 2022 -06-01األربعاء

 32 د/رحو مبادئ الدراما 11:00 -10:00

 32 د/بوخموشة مناهج النقد في السينما 10:00 -09:00 2022 -06-02الخميس 

 32 برمانةأ/ سينما الحداثة وما بعدها 11:00 -10:00

 رئيس القسم                                                                                               

 

 



 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2022-2021السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 قسم الفنون                           كلية اآلداب واللغات والفنون                                                                              

 الثانيللسداسي  ستدراكيةرزنامة االمتحانات اال

 ) السنة االولى ماستير تخصص نقد الفنون التشكيلية( 

 القاعة االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 32 أ/بن معروف علم داللة التعبير التشكيلي 10:00 -09:00 2022-05-31الثالثاء 

 32 أ/بن معروف الفن التشكيلي مدارس 11:00 -10:00

 32 بن مخلوفد/ تعليمية الفنون التشكيلية 10:00 -09:00 2022 -06-01األربعاء

 32 أ/زيتوني منهجية البحث العلمي 11:00 -10:00

 32 أ/عبابو الفن التشكيلي والفنون األخرى 10:00 -09:00 2022 -06-02الخميس 

 32 د/خرواع لفن الحديثا 11:00 -10:00

              

 رئيس القسم                                                                                                                      


