
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2020-2019السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 سم الفنونق

 رزنامة امتحانات السداسي الثاني

 ى ليسانس جذع مشترك () السنة االول

 03حراس الفوج  02حراس الفوج  01حراس الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت خيالتار

 34ق  رمضانيد.  33ق د.بن سالم   32د.خرواع ق د.خرواع الفن الحديث 10:30 -09:00 2020-10-04االحد 

 35بورمانة ق أ.  33د.غفار   ق 32د.براهمي ق د.براهمي  المسرح الحديث 10:30 -09:00 2020 -10-05االثنين 

 35أ. بن بكريتي ق 33أ.حمداني ق 32أ.نيار جمال ق أ.نيار جمال الموسيقى الحديثة 11:30 -10:00 2020 -10-06الثالثاء 

 35د. بن عامر ق  33أ.زيتوني ق  32د.مراح ق د.مراح السينما الناطقة  11:30-10:00 2020-10-07االربعاء 

       

      رئيس القسم             

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2020-2019السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي الثاني

 تخصص دراسات مسرحية ( ) السنة الثانية ليسانس

  01حراس الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

   32زيتوني ق -أ زيتوني -أ السينوغرافيا 10:30 -09:00 2020- 10 -25-االحد

  32د.بحري ق د.بحري التأليف الدرامي 10:30 -09:00 2020 -10-26االثنين 

 32علوش ق -أ علوش  -أ فن التمثيل 12:30 -11:00

  32د .كريم  ق د. كريم فن اإلخراج  10:30-09:00 2020 -10-27الثالثاء 

      

      رئيس القسم             

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2020-2019 السنة الجامعية:           جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي الثاني

 ( تخصص دراسات سينمائية ) السنة الثانية ليسانس

  01حراس الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

   33 -ق د. بن سالم د. بن سالم  التركيب السينمائي  10:30 -09:00 2020- 10 -25-االحد

  33 د.بوخموشة ق د.بوخموشة نظرية الفيلم 10:30 -09:00 2020 -10-26االثنين 

 33د. بوخموشة ق  د.بوخموشة التحليل الفلمي 12:30 -11:00

  33د .مراح  ق د. مراح أنواع الفيلم  10:30-09:00 2020 -10-27الثالثاء 

      رئيس القسم             

 

   

 



 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2020-2019السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي الثاني

 ) السنة الثانية ليسانس تخصص فنون تشكيلية (

 02حراس الفوج   01حراس الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 36أ. كتاف ق  35أ. بن معروف ق   أ. بن معروف منظور ال 10:30 -09:00 2020- 10 -25-االحد

 36أ. بن بكريتي ق  35-د.صالحي ق د.صالحي رسم مناظر تطبيقية 10:30 -09:00 2020 -10-26االثنين 

 36أ. حمداني ق 35-ق د. صالحي صالحيد. صوير باالكريليكالت 12:30 -11:00

 36د. رمضاني ق  35ق  د .خرواع خرواعد. فن حديث ومعاصر   10:30-09:00 2020 -10-27الثالثاء 

      رئيس القسم             

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2020-2019السنة الجامعية:            جياللي ليابس سيدي بلعباسجامعة 

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي الثاني

 ) السنة الثالثة ليسانس تخصص دراسات مسرحية (

  02حراس الفوج  01حراس الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

    32ق كريمد. د.كريم تحليل الخطاب المسرحي 10:30 -09:00 2020 -11-15االحد 

   32قرقوى قد.أ.  قرقوىد.أ. جزائريالمسرح ال 10:30 -09:00 2020 -11-16االثنين

   32د.بن سالم ق د.بن سالم فن التمثيل  10:30-09:00 2020 -11-17الثالثاء 

   32معروف قد. معروفد. فن االخراج 10:30-09:00 2020-11-18االربعاء 

       

 رئيس القسم             

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2020-2019السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 امتحانات السداسي الثاني رزنامة

 ) السنة الثالثة ليسانس تخصص دراسات سينمائية (

  02حراس الفوج  01حراس الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

    33 أ.محياوي ق أ.محياوي التركيب السينمائي 10:30 -09:00 2020 -11-15االحد 

   33قد.بوخموشة   د.بوخموشة السينمائية المدارس 10:30 -09:00 2020 -11-16االثنين

   33د.شرقي ق د.شرقي تاريخ السينما الجزائرية 10:30-09:00 2020 -11-17الثالثاء 

       

       

 رئيس القسم             

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2020-2019السنة الجامعية:            ليابس سيدي بلعباس جامعة جياللي

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي الثاني

 ) السنة الثالثة ليسانس تخصص فنون تشكيلية(

 3حراس الفوج  02حراس الفوج  01حراس الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

 2020 -11-15االحد 

 

 40د. بوخلدة ق  39أ.غفار ق   38د.بن مخلوف ق د.بن مخلوف الفن التشكيلي في الجزائر 10:30 -09:00

 40د.كريم ق 39أ.بودية ق 38د.بن مخلوف ق د.بن مخلوف حجم وقضاء 11:00-12:30

 40د.غفار ق 39أ.زيتوني ق  38دحو ق د. دحود. تحليل االعمال الفنية 10:30 -09:00 2020 -11-16االثنين

       

       

       

 رئيس القسم             

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



 2020-2019السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي الثاني

 السنة االولى ماستير تخصص نقد مسرحي( )

  02حراس الفوج  01حراس الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

   34بن عامر ق د. بن عامرد. المدارس والمذاهب الفنية 12:30-11:00 2020 -11-15االحد 

   34قرقوى قأ.د. أ.د.قرقوى  كتابة دراسة نقدية  12:30-11:00 2020 -11-16االثنين

   34د.دين الهناني ق د.دين الهناني التجريب في المسرح  12:30-11:00 2020 -11-17الثالثاء 

   34د.براهمي ق د.براهمي المدارس االخراجية العالمية  12:30-11:00 2020-11-18االربعاء 

       

 رئيس القسم             

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2020-2019السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي الثاني

 ) السنة االولى ماستير تخصص نقد سينمائي وسمعي بصري(

  02حراس الفوج  01حراس الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

    35د.بوخموشة ق د.بوخموشة مناهج النقد في السينما  12:30-11:00 2020 -11-15االحد 

   35د.رحو ق د.رحو  تحرير المقال النقدي  12:30-11:00 2020 -11-16االثنين

   35أ.علوش ق أ.علوش مبادئ الدراما  12:30-11:00 2020 -11-17الثالثاء 

   35د.بورمانة ق د.بورمانة سينما الحداثة وما بعدها  12:30-11:00 2020-11-18االربعاء 

       

 رئيس القسم             

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2020-2019السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 امتحانات السداسي الثاني رزنامة

 (سنة االولى ماستير تخصص ترجمة وفنون العرض) ال

  02حراس الفوج  01حراس الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

  37أ.بودية ق  36د.دين الهناني  د.دين الهناني المسرح العالمي  12:30-11:00 2020 -11-15االحد 

  37د. غفار ق  36د. رحو ق  د. رحو  تاريخ السينما العالمية  12:30-11:00 2020 -11-16االثنين

  37أ. بن بكريتي ق 36د.رمضاني ق د.رمضاني الترجمة السينمائية  12:30-11:00 2020 -11-17الثالثاء 

  37أ. بيدار ق 36أ. عماري ق أ. عماري ترجمة المسرح  12:30-11:00 2020-11-18االربعاء 

       

 رئيس القسم             

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2020-2019السنة الجامعية:            جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 قسم الفنون

 رزنامة امتحانات السداسي الثاني

 ) السنة االولى ماستير تخصص نقد الفنون التشكيلية(

  02حراس الفوج  01حراس الفوج  االستاذ المسؤول المقياس التوقيت التاريخ

  39أ. بن عامر ق  38د.بودية ق  د. بودية علم داللة التعبير التشكيلي 12:30-11.00 2020 -11-15االحد 

  39د. معروف ق 38د.غفار ق د. غفار مدارس الفن التشكيلي  12:30-11:00 2020 -11-16االثنين

  39د. بن سالم ق 38أ. زيتوني ق زيتوني .أ الفن الحديث  12:30-11:00 2020 -11-17الثالثاء 

       

       

 رئيس القسم             

 

 


