
تاريخ الفن 

قاسم الحاج 

(8ق)سالم 

فرنسية   نبيل 

8الفخفاخ  ق

أنقليزية مطبقة 

ايناس العفاس 

(8ق)

 عربية مطبقة  

القسيس .ف

(8ق)

تحليل موسيقى 

الشاشة مريم 

8بن عياد ق

 قراءة وتدوين موسيقى غربية     

(8ق)علي بن فرج 

17.30 - 18.30

(8ق)حلقات بحث زازية برقوقي 

      مناهج البحث والتوثيق  أمين 

(8ق)الزواري  

           أنثربولوجيا               محمد 

(8ق)المصمودي 

13.30 - 14.3015.30 - 16.30

    علوم موسيقية    مراد السيالة 

(8ق)

تطبيقات جماعية غربية

10.30 - 11.30

تنمية مهارة كتابة المقالة العلمية 

(8ق)أمبن الزواري 

11.30 - 12.30

مقامات و طبوع  هند الزواري  

(8ق)

قراءة وتدوين موسيقى عربية     

(8ق)فيصل القسيس   

    علم االجتماع الموسيقي    

(8ق)مراد السيالة 

   طرق التحليل الموسيقي     هند 

(8ق)الزواري    
تطبيقات جماعية عربية

8.30  -  9.30

20202021

12.30 - 13.3014.30 - 15.3016.30 - 17.30 9.30 - 10.30



تاريخ الفن 

قاسم الحاج 

(8ق)سالم 

فرنسية   نبيل 

(8ق)الفخفاخ  

     علم اآلالت   

   مهدي كمون 

(7ق)

القوالب 

الموسيقية 

سميحة 

(7ق)األحمدي 

أنقليزية مطبقة 

ايناس العفاس 

(8ق)

 عربية مطبقة  

القسيس .ف

(8ق)

موسيقى 

وتكنولوجيات 

حديثة قاسم 

الحاج سالم   

(info2)

 قراءة وتدوين موسيقى غربية     

(8ق)علي بن فرج 

    تحليل وتأليف موسيقي    

(7ق)سميحة األحمدي    

13.30 - 14.3015.30 - 16.30

20202021

10.30 - 11.30 8.30  -  9.30

   طرق التحليل الموسيقي     هند 

(8ق)الزواري  

      مناهج البحث والتوثيق  أمين 

(8ق)الزواري  

    علوم موسيقية    مراد السيالة 

(8ق)

9.30 - 10.3011.30 - 12.3016.30 - 17.30 12.30 - 13.30

تطبيقات جماعية غربية

قراءة وتدوين موسيقى عربية     

(8ق)فيصل القسيس   

تطبيقات جماعية عربية

(8ق)حلقات بحث زازية برقوقي 
تنمية مهارة كتابة المقالة العلمية 

(8ق)أمبن الزواري 

17.30 - 18.30 14.30 - 15.30



      قراءة وتدوين موسيقى 

(9ق)عالمية     علي بن فرج 

    تقنيات إعداد رسالة البحث       

(9ق)محمد بن حمودة   

فيلولوجيا   محمد المصمودي   

(11ق)

بحث و تقنيات حديثة  هيثم 

(9ق)شقرون 

12.30 - 13.30 10.30 - 11.3011.30 - 12.30

20202021

15.30 - 16.3017.30 - 18.30 9.30 - 10.3013.30 - 14.30

سميولوجيا الموسيقى     مراد 

(9ق)السيالة    

        تحليل  موسيقى عربية          

(11ق)األسعد الزواري    

   جماليات الموسيقى          

(9ق)سميحة األحمدي  

تطبيقات جماعية عربية

تاريخ 

الموسيقى في 

تونس محمد 

(9ق)دمق 

14.30 - 15.3016.30 - 17.30 8.30  -  9.30

تطبيقات جماعية غربية

(11ق)علم اآلالت مهدي كمون 

قراءة وتدوين موسيقى شعبية 

تونسية    فيصل القسيس   

(11ق)

      فرنسية       

    مطبقة      

نبيل الفخفاخ 

(9ق)

مقامات و طبوع  هند الزواري 

(11ق)

 عربية مطبقة  

القسيس .ف

(9ق)



موسيقى 

وتكنولوجيات 

حديثة قاسم 

الحاج سالم 

(info2)

تقنيات إلتقاط 

الصوت 

والنسجيل  

قاسم الحاج 

(info2)سالم  

      قراءة وتدوين موسيقى 

(9ق)عالمية     علي بن فرج 

    تقنيات إعداد رسالة البحث      

(9ق) محمد بن حمودة   

بحث و تقنيات حديثة  هيثم 

(9ق)شقرون 

      تحليل وتأليف موسيقي        

(9ق)وجدي عليلة    

سميولوجيا الموسيقى     مراد 

(9ق)السيالة    

قراءة وتدوين موسيقى عربية     

(9ق)فيصل القسيس   

 عربية مطبقة  

القسيس .ف

(9ق)

تاريخ 

الموسيقى في 

تونس محمد 

(9ق)دمق 

12.30 - 13.3013.30 - 14.3014.30 - 15.30 8.30  -  9.309.30 - 10.3010.30 - 11.3011.30 - 12.30

      فرنسية       

    مطبقة      

نبيل الفخفاخ 

(9ق)

   جماليات الموسيقى          

(9ق)سميحة األحمدي  

17.30 - 18.30 16.30 - 17.30

تطبيقات جماعية غربية

15.30 - 16.30

تطبيقات جماعية عربية

القوالب 

الموسيقية   

نبيل الفخفاخ 

(9ق)

20202021


