
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 

أعمال موجهة

32بن سمٌشة    ق 

الفن الحدٌث

تطبٌق

32د خرواع    ق

الفن الحدٌث

محاضرة

32د خرواع    ق

األحـــــــــــــــد

لغة عربٌة

محاضرة

32د قندسً خٌرة    ق

الموسٌقى الحدٌثة

تطبٌق

32نٌار جمال   ق/أ 

الموسٌقى الحدٌثة

محاضرة

32نٌار جمال   ق/أ 

اإلثنيـــــــــــــن

مبادئ فن الرسم

TDورشة  

32صالحً    ق

المسرح الحدٌث

اعمال موجهة

32د براهمً     ق 

المسرح الحدٌث

محاضرة

32د براهمً   ق

منهجٌة البحث العلمً

محاضرة

32د خرواع         ق

الثالثــــــــــــاء

لغة أجنبٌة

اعمال موجهة

32بوخلدة ق / د

لغة أجنبٌة

محاضرة

32بوخلدة   ق / د

الخميــــــــــــس

رئيضة القضم

جامعة جياللً ليابش صيذي بلعباس 

2020-2019/الضىة الجامعية

إصتعمــال الزمه للضىة األولــى ليضاوش

جذع مشترك فىون

السٌنما الناطقة

اعمال موجهة

32د مراح    ق 

السٌنما الناطقة

محاضرة

32د مراح    ق 

سٌكولوجٌة الفن

محاضرة

32د صالي    ق

األربعـــــــــــاء



كلية اآلداب واللغات والفىون

قضـــم الفىون

 السداسي الرابع

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 البحث

أعمال موجهة

33د بن عامر    ق 

فن االخراج

اعمال موجهة

33د كرٌم    ق

فن االخراج

محاضرة

33د كرٌم    ق

األحـــــــــــــــد

فن التمثٌل

اعما موجهة

33أ علوش  ق 

فن التمثٌل

محاضرة

33أ علوش    ق

السٌنوغرافٌا

اعمال موجهة

33أ حمدانً   ق

السٌنوغرافٌا

محاضرة

33زٌتونً      ق/أ

اإلثنيـــــــــــــن

مسرح مقارن

اعمال موجهة

33د خرواع   ق

مسرح مقارن

محاضرة

33د خرواع    ق

لغة أجنبٌة

اعمال موجهة

33كتاف     ق /أ 

التألٌف الدرامً

اعمال موجهة

33د بحري    ق

التألٌف الدرامً

محاضرة

33د بحري    ق

الثالثــــــــــــاء

الخميــــــــــــس

فلسفة الفن

محاضرة

33د دحو أمٌن    ق 

األربعـــــــــــاء

رئيضة القضم

جامعة جياللً ليابش صيذي بلعباس 

2020-2019/الضىة الجامعية

إصتعمــال الزمه للضىة الثاوية ليضاوش

تخصص دراصات مضرحية

منهجٌة البحث

أعمال موجهة

33سماحً عبد القادر  ق 

إعالم آلً

بوخاري /اعمال موجهة أ

33ق

لغة عربٌة

محاضرة

33حمالت بن عتو    ق 



كلية اآلداب واللغات والفىون

قضـــم الفىون

 السداسي الرابع

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

لغة اجنبٌة

أعمال موجهة

35كتاف  ق/ أ

أنواع الفٌلم

اعمال موجهة

34د مراح   ق

أنواع الفٌلم

محاضرة

34د مراح  ق

الخميــــــــــــس

 

األربعـــــــــــاء

رئيضة القضم

اإلثنيـــــــــــــن

انفوغرافٌا

اعمال موجهة

34أ عبابو ق

انفوغرافٌا

اعمال تطبٌقٌة

34أ عبابو ق

الموسٌقى التصوٌرٌة

اعمال تطبٌقٌة

34موشم ق /أ

لغة عربٌة

محاضرة

34أ جبار   ق

التركٌب السٌنمائً

اعمال موجهة

34بن سالم  ق/د

التركٌب السٌنمائً

اعمال تطبٌقٌة

34د بن سالم ق 

التركٌب السٌنمائً

محاضرة 

34د بن سالم  ق

الثالثــــــــــــاء

الموسٌقى التصوٌرٌة

اعمال موجهة

34نٌار جمال    ق/أ

الموسٌقى التصوٌرٌة

محاضرة

34نٌار جمال  ق/أ

التحلٌل الفٌلمً

اعمال موجهة

34سفٌان  ق 

التحلٌل الفٌلمً

محاضرة

34د بوخموشة ق 

نظرٌة الفٌلم 

محاضرة

34د بوخموشة    ق

نظرٌة الفٌلم

اعمال تطبٌقٌة

34سفٌان    ق

منهجٌة البحث

أعمال موجهة

34د خرواع  ق 

منهجٌة البحث

أعمال موجهة

34د خرواع    ق 

جامعة جياللً ليابش صيذي بلعباس 

2020-2019/الضىة الجامعية

إصتعمــال الزمه للضىة الثاوية ليضاوش

تخصص دراصات صيىمائية

األحـــــــــــــــد



كلية اآلداب واللغات والفىون

قضـــم الفىون

 السداسي الرابع

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

لغة عربٌة محاضرة 

35بودٌة ق 

فن حدٌث معاصر

اعمال موجهة

35د خرواع  ق 

فن حدٌث معاصر

محاضرة

35د خرواع  ق 

الخميــــــــــــس

األربعـــــــــــاء

رئيضة القضم

لغة اجنبٌة

أعمال موجهة

35وٌسً   ق

المنظور

أعمال موجهة

35بن معروف   ق

المنظور

محاضرة

35بن معروف   ق

حجم

محاضرة

35بن معروف  ق

علم المتاحف

اعمال الموجهة

35د رحو قادة  ق

علم المتاحف

محاضرة

35د رحو قادة  ق

الثالثــــــــــــاء

التصوٌر باالكرٌلٌك 

اعمال تطبٌقٌة

35صالحً  ق

النقد الفنً 

محاضرة

35محصر  ماجدة ق /أ

رسم مناظر طبٌعٌة

اعمال تطبٌقٌة

35أ صالحً   ق

رسم مناظر طبٌعٌة

اعمال موجهة

35أ صالحً   ق

رسم مناظر طبٌعٌة

محاضرة

35أ صالحً   ق

األحـــــــــــــــد

اإلثنيـــــــــــــن

جامعة جياللً ليابش صيذي بلعباس 

2020-2019/الضىة الجامعية

إصتعمــال الزمه للضىة الثاوية ليضاوش

تخصص فىون تشكيلية

انفوغرافٌا

اعمال موجهة

34عبابو  ق

منهجٌة البحث

اعمال موجهة

35طٌبً هاجرق /  أ

التصوٌر باالكرٌلٌك 

اعمال موجهة

35صالحً  ق

التصوٌر باالكرٌلٌك 

محاضرة

35صالحً  ق



كلية اآلداب واللغات والفىون

قضـــم الفىون

 السداسي السادس

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

تربص تكوٌنً

اعمال تطبٌقٌة

36أ د قرقوى   ق

تربص تكوٌنً

اعمال موجهة

36أ د قرقوى   ق

تربص تكوٌنً

محاضرة

36أ د قرقوى   ق

فن االخراج

محاضرة

36د معروف   ق

اإلثنيـــــــــــــن

الخميــــــــــــس

رئيضة القضم

اعالم آلً 

أعمال موجهة

32بن سمٌشة    ق 

التسٌٌر الثقافً

اعمال موجهة

36د بن سالم ق

التسٌٌر الثقافً

محاضرة

36د بن سالم ق

منهجٌة البحث العلمً

محاضرة

36د مراح   ق

فن التمثٌل 

اعمال موجهة

36د بن سالم  ق

فن التمثٌل 

محاضرة

36د بن سالم  ق

األحـــــــــــــــد

الثالثــــــــــــاء

األربعـــــــــــاء

فن االخراج

اعمال تطبٌقٌة

36بن بكرٌتً   ق

فن االخراج

اعمال موجهة

36بن بكرٌتً   ق

ترجمة

اعمال موجهة

36د بوخلدة   ق 

ترجمة

محاضرة

36د بوخلدة   ق 

إصتعمــال الزمه للضىة الثالثة ليضاوش

تخصص دراصات مضرحية

فن التمثٌل

اعمال تطبٌقٌة

36د كرٌم ق 

تحلٌل الخطاب المسرحً

تطبٌق

36 د كرٌم   ق 

تحلٌل الخطاب المسرحً

محاضرة 

36 د كرٌم   ق 

المسرح الجزائري

اعمال موجهة 

36 أ د قرقوى  ق

المسرح الجزائري

محاضرة 

36 أ د قرقوى  ق

جامعة جياللً ليابش صيذي بلعباس 

2020-2019/الضىة الجامعية



كلية اآلداب واللغات والفىون

قضـــم الفىون

 السداسي السادس

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

السٌنما الجزائرٌة تطبٌق 

شرقً/د

المدارس السٌنمائٌة 

معروف/  د37تطبٌق ق 

تربص تكوٌنً

محاضرة

37د بحري  ق 

اإلثنيـــــــــــــن

رئيضة القضم

األربعـــــــــــاء

الخميــــــــــــس

األحـــــــــــــــد

ورشة المونتاج

اعمال موجهة

37د بن سالم  ق 

ترجمة

محاضرة

37د بوخلدة   ق 

التركٌب السٌنمائً

اعمال موجهة 

37د محٌاوي  ق

السٌنما الجزائرٌة

محاضرة

37د شرقً   ق

المدارس السٌنمائٌة

محاضرة

37د بوخموشة   ق

منهجٌة البحث العلمً

محاضرة

37بودٌة   ق

االجناس واالنواع 

أ  موجهة- السٌنمائٌة 

37د بورمانة   ق 

االجناس واالنواع 

محاضرة- السٌنمائٌة 

37د بورمانة   ق 

انفوغرافٌا

اعمال تطبٌقٌة

34أ بلعربً ق

التركٌب السٌنمائً

محاضرة 

37د محٌاوي  ق

الثالثــــــــــــاء

جامعة جياللً ليابش صيذي بلعباس 

2020-2019/الضىة الجامعية

إصتعمــال الزمه للضىة الثالثة ليضاوش

تخصص دراصات صيىمائية



كلية اآلداب واللغات والفىون

قضـــم الفىون

 السداسي السادس

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

لغة اجنبٌة

أعمال موجهة

35وٌسً   ق

حجم وفضاء

اعمال تطبٌقٌة

38بن مخلوف ق

حجم وفضاء

اعمال موجهة

38بن مخلوف ق

اإلثنيـــــــــــــن

رئيضة القضم

األربعـــــــــــاء

الخميــــــــــــس

تحلٌل االعمال الفنٌة

اعمال موجهة

38دحو ق/ د

تحلٌل االعمال الفنٌة

محاضرة

38د دحو ق

الحكامة واخالقٌات العمل

محاضرة

38د غفار   ق

األحـــــــــــــــد

الثالثــــــــــــاء

مبادئ الفن التشكٌلً فً 

أ تطبٌقٌة- الجزائر

38د خرواع  ق 

مبادئ الفن التشكٌلً فً 

أ موجهة- الجزائر

38د خرواع   ق 

مبادئ الفن التشكٌلً فً 

محاضرة- الجزائر

38د بن معروف   ق 

جامعة جياللً ليابش صيذي بلعباس 

2020-2019/الضىة الجامعية

إصتعمــال الزمه للضىة الثالثة ليضاوش

تخصص فىون تشكيلية

منهجٌة المشروع

اعمال تطبٌقٌة

38د غفار ق 

منهجٌة المشروع

اعمال موجهة

38د غفار   ق 

منهجٌة المشروع

محاضرة

38د غفار   ق 


