
كلية اآلداب واللغات والفىون

قضـــم الفىون

 السداسي الثاني

17.30-16.00 16.00-14.30 14.30-13.00 13.00-11.30 11.30  -  10.00 10.00 -  8.30

مدخل الى مسرح الطفل

محاضرة

39أ د قرقوى   ق 

منهجٌة اعداد مذكرة 

تطبٌق- التخرج 

39د بن عامر   ق

منهجٌة اعداد مذكرة 

محاضرة- التخرج 

39د بن عامر   ق

األحـــــــــــــــد

المدارس والمذاهب 

أ موجهة - الفنٌة  

39د بن عامر   ق

المدارس والمذاهب الفنٌة

محاضرة

39د بن عامر   ق

كتابة دراسة نقدٌة

اعمال موجهة

39أ د قرقوى  ق

كتابة دراسة نقدٌة

محاضرة

39أ د قرقوى  ق

اإلثنيـــــــــــــن

التجرٌب فً المسرح 

تطبٌق

39د بحري  ق 

التجرٌب فً المسرح 

أ موجهة

39د دٌن الهنانً  ق 

التجرٌب فً المسرح 

محاضرة

39د دٌن الهنانً  ق 

الثالثــــــــــــاء

مصطلحات مسرحٌة

تطبٌق 

39د صالي  ق 

مصطلحات مسرحٌة

محاضرة 

39د صالي  ق 

الخميــــــــــــس

األربعـــــــــــاء

لغة اجنبٌة

اعمال موجهة

39وٌسً ق/ أ

المدارس االخراجٌة 

محاضرة- العالمٌة 

39 د براهٌمً   ق

المدارس االخراجٌة 

أ  موجهة- العالمٌة 

39 د براهٌمً   ق

جامعة جياللً ليابش صيذي بلعباس 

رئيضة القضم

2020-2019/الضىة الجامعية

إصتعمــال الزمه للضىة األولــى ماصتر

تخصص وقذ مضرحً

اعالم آلً

تطبٌق

39بودالً اسماء ق 



كلية اآلداب واللغات والفىون

قضـــم الفىون

 السداسي الثاني

17.30-16.00 16.00-14.30 14.30-13.00 13.00-11.30 11.30  -  10.00 10.00 -  8.30

االعالم اآللً والسٌنما 

تطبٌق- الرقمٌة

40د بن سالم ق

الخميــــــــــــس

سٌنما الحداثة وما بعدها

اعمال موجهة

40د بورمانة   ق

منهجٌة البحث العلمً

محاضرة

40بودٌة شهٌناز ق / د 

األربعـــــــــــاء

اإلثنيـــــــــــــن

األحـــــــــــــــد

منهجٌة البحث العلمً

تطبٌق

40 د معروف   ق 

تحرٌر المقال النقدي

 محاضرة

40رحو قادة   ق/ د

الثالثــــــــــــاء

-ادارة المنشآت السٌنمائٌة

محاضرة

40د محٌاوي   ق 

سٌنما الحداثة وما بعدها

محاضرة

40د بورمانة   ق

رئيضة القضم

تحرٌر المقال النقدي

 أ موجهة

40عٌسانً  ق

2020-2019/الضىة الجامعية

سٌنما الحداثة وما بعدها

اعمال تطبٌق

40بن بكرٌتً  ق

لغة اجنبٌة

تطبٌق

40د رمضانً  ق

نظرٌة الصحافة 

محاضرة-المتخصصة

40د محٌاوي   ق

مبادئ الدراما

محاضرة

40أ علوش  ق

مناهج النقد فً السٌنما

محاضرة

40د بوخموشة   ق

مناهج النقد فً السٌنما

أ موجهة

40د بوخموشة   ق

إصتعمــال الزمه للضىة األولــى ماصتر

تخصص وقذ صيىمائً وصمعً بصري

مبادئ الدراما

أعمال موجهة

40أ علوش  ق

جامعة جياللً ليابش صيذي بلعباس 



كلية اآلداب واللغات والفىون

قضـــم الفىون

 السداسي الثاني

17.30-16.00 16.00-14.30 14.30-13.00 13.00-11.30 11.30  -  10.00 10.00 -  8.30

اعالم آلً

تطبٌق

41بن شمٌسة  ق 

المسرح العالمً

أعمال موجهة

41د دٌن الهنانً   ق

المسرح العالمً

محاضرة

41د دٌن الهنانً   ق

لغة أجنبٌة

اعمال موجهة

41وٌسً  ق/أ

اإلثنيـــــــــــــن

منهجٌة البحث العلمً

محاضرة 

41 علوش  ق

تارٌخ السٌنما العالمٌة

أعمال موجهة

41د رحو قادة  ق

تارٌخ السٌنما العالمٌة

محاضرة

41د رحو قادة  ق

األحـــــــــــــــد

الخميــــــــــــس

عربً-فرنسً-ترجمةعربً

تطبٌق

41كتاف ق/ أ

الثالثــــــــــــاء

األربعـــــــــــاء

إصتعمــال الزمه للضىة األولــى ماصتر

تخصص ترجمة وفىون العرض

الترجمة السٌنمائٌة

محاضرة

41د رمضانً  ق

جامعة جياللً ليابش صيذي بلعباس 

سٌنوغرافٌا 

محاضرة 

41د بورمانة   ق

سٌنوغرافٌا 

أ موجهة

41د بورمانة   ق

رئيضة القضم

ترجمة المسرح 

تطبٌق

41عماري شرٌفة    ق/ أ

ترجمة المسرح

محاضرة

41عماري شرٌفة    ق/ أ

2020-2019/الضىة الجامعية

منهجٌة البحث العلمً

تطبٌق

41 علوش  ق

الترجمة السٌنمائٌة

أ موجهة

41بدار   ق/ أ

الترجمة السٌنمائٌة

تطبٌق

41بدار ق/ أ

عربً-فرنسً-ترجمةعربً

محاضرة

41لعروسً ق/د



كلية اآلداب واللغات والفىون

قضـــم الفىون

 السداسي الثاني

17.30-16.00 16.00-14.30 14.30-13.00 13.00-11.30 11.30  -  10.00 10.00 -  8.30

منهجٌة اعداد مذكرة 

تطبٌق- التخرج 

39د بن عامر   ق

منهجٌة اعداد مذكرة 

محاضرة- التخرج 

39د بن عامر   ق

اإلثنيـــــــــــــن

المدارس والمذاهب 

أ موجهة - الفنٌة  

المدارس والمذاهب الفنٌة

محاضرة
المدارس والمذاهب 

أ موجهة - الفنٌة  

المدارس والمذاهب الفنٌة

محاضرة

الخميــــــــــــس

األربعـــــــــــاء

2020-2019/الضىة الجامعية

جامعة جياللً ليابش صيذي بلعباس 

الثالثــــــــــــاء

األحـــــــــــــــد

رئيضة القضم

صالحً عبذ هللا: إصتعمــال الزمه لالصتار 


