
  م 1945ما�  8ة ـــــــــــــــــــــــــــجامع

 �ل
ة العلوم اإلنسان
ة واالجتماع
ة 

  م اآلثــــــــــــــــــــــارـــــــــــــــــقســـــــــــــــــــم عل

  ل
سانس علم اآلثار،   جدول التوقیت الخاص �السنة األولى

  )2019/2020(السنة الجامعية:   الـــسداسي األول

 األيام سا9:30 -8 سا11 – 9:30 سا12:30 -11 سا14 -12:30 سا15:30 -14 سا17 -15:30

 

  علم المتاحف(نظري)
  د. بوزيد.
G2.13 

مدخل إلى علم 
.(تطبيق)  )1اآلثار(ف
 G2.13 ق أ.جراب 

 

) 1(ف علم المتاحف(تطبيق)
  (نظري) مدخل إلى علم اآلثار.  اعة األساتذةقد.بوزيد.

 أ.جراب 

 G2.13 ق 

  
علم المتاحف  حداأل

  )2(تطبيق)(ف
  اعة االساتذةق د. بوزيد.

) 2مدخل إلى علم اآلثار(ف
  G2.13  ق  (تطبيق). أ.جراب

 

  اآلثار اإلسالمية (نظري)
  أ.شاوش

  G2.13ق

اآلثار اإلسالمية 
  )1(تطبيق)(ف
  أ.شاوش

 G2.13 ق 

زرارقة د الوصاية البيداغوجية/ 
  G2.13.1مراد ف

  )1(فآثار ما قبل التاريخ 
  آثار ما قبل التاريخ (نظري)  G2.13 ق  (تطبيق). أ.د جراب.

  أ.د جراب.
G2.13 

آثار ما قبل التاريخ (تطبيق)  االثنين
 )2(ف

  G2.12 ق  أ.د جراب.

  ).2اآلثار اإلسالمية (تطبيق)(ف
  قاعة األساتذة- أ.شاوش

 

  
  (نظري). صيانة وترميم
 G2.13 .د. زرارقة

)  1ة(فحضارات القديمالآثار 
 G2.13 ق  حميدة.. أ (تطبيق)

) 1(صيانة وترميم (تطبيق). (ف
  قاعة األساتذة أ..دحمان

  حضارات القديمةالآثار 
  (نظري). 

 G2.13 ق حميدة.. أ

 الثالثاء
) 2صيانة وترميم (تطبيق). (ف

  قاعة األساتذة. د. زرارقة
) 2(ف حضارات القديمةالآثار    . 

  G2.13   ق حميدة.. أ  (تطبيق)
 

  بلغة اجنبية نصوص أثرية
  . د. عولمي 2ف

  G2.13 ق 
 

  بلغة اجنبية نصوص أثرية
 G2.11 ق . ......... 1ف

  )1تاريخ الفن (تطبيق) (ف
 G2.13 ق د.عولمي.

  تاريخ الفن (نظري)
  د.عولمي.

 G2.13ق

  )2تاريخ الفن (تطبيق)(ف األربعاء
  G2.13  ق د.عولمي.

اب عبد الوصاية البيداغوجية/ أد جر
  .قاعة األساتذة 2الرزاق ف

 

  
  آثار وحضارة المغرب ق(تطبيق)

  G2.12  ) أة.سكيوي1(ف
 آثار وحضارة المغرب ق (تطبيق)

 G2.12 ) أة.سكيوي2(ف
  آثار وحضارة المغرب القديم (نظري)

 G2.13   د.ة بوسليماني.
 الخميس

 

  
 اإلعالم اآللي. (تطبيق)

  G2.13 ق  )  أ..........2(ف
 عالم اآللي. (تطبيق)اإل

   G2.13 ق أ..........  ) 1(ف



  م 1945ما�  8ة ـــــــــــــــــــــــــــجامع   

 �ل
ة العلوم اإلنسان
ة واالجتماع
ة 

  م اآلثــــــــــــــــــــــارـــــــــــــــــقســـــــــــــــــــم عل

  ،القد
مة ثارل
سانس علم اآل الثان
ة جدول التوقیت الخاص �السنة

  .)2019/2020(السنة الجامعية: ثالثالـــسداسي ال  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                   

  رئيس القسم.

  

 األيام سا9:30 -8 سا11 – 9:30 سا12:30 -11 سا14 -12:30 سا15:30 -14 سا17 -15:30

  مصادر التاريخ القديم. 
  ة. بوعرعورأ (تطبيق)

G2.11 

  مصادر التاريخ القديم.
  ة. بوعرعور(نظري). أ

G2.11 

  ئزية.معالم وطقوس جنا 
 (تطبيق) د. زرارقة.

G2.11 

  معالم وطقوس جنائزية.
 (نظري)   د. زرارقة.

G2.11 

  
 األحد

منهج أساسيات البحث العلمي  
 (تطبيق) د.بوزيد.

G2.11 

منهج أساسيات البحث العلمي 
 (نظري) د.بوزيد.

G2.11 

  تقنيات علم اآلثار. 
  د. زرارقة.  .(تطبيق)

G2.11 

  تقنيات علم اآلثار.
  د. زرارقة. .(نظري)

G2.11 

 االثنين

أنظمة االعالم اآللي    
 في اآلثار......

G2.11 

آثار فجر التاريخ العام 
  (تطبيق)

 G2.11 د. زرارقة.

  آثار فجر التاريخ العام (نظري)
 د. زرارقة.

G2.11 

 الثالثاء

  لغة التينية (تطبيق). 
  دحمانأ.

G2.11 

  لغة التينية (نظري).
  دحمانأ..

G2.11 

شمال إ القديم. تاريخ  
  ة. سكيويأ (تطبيق) 

G2.11 

  تاريخ شمال إ القديم
  ة. سكيوي. (نظري). أ

G2.11   

 األربعاء

بلغة   نصوص أثرية   
  اجنبية

  عولميد. 
G2.11 

  تاريخ الفن (تطبيق)
 د.عولمي.

G2.11 

  تاريخ الفن (نظري)
 د.عولمي.

G2.11 
 الخميس



  م 1945ما�  8ة ـــــــــــــــــــــــــــجامع

 �ل
ة العلوم اإلنسان
ة واالجتماع
ة 

  م اآلثــــــــــــــــــــــارـــــــــــــــــقســـــــــــــــــــم عل

  ، القد
مة الل
سانس علم اآلثارالثالثة  جدول التوقیت الخاص �السنة

  )2019/2020(السنة الجامعية:  خامسالـــسداسي ال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                   

  رئيس القسم.

  

 األيام سا9:30 -8 سا11 – 9:30 سا12:30 -11 سا14 -12:30 سا15:30 -14 سا17 -15:30

حرف وصناعات في  
  العالم القديم. (تطبيق)

 G2.10 .حميدة.أ..

حرف وصناعات في 
  العالم القديم.(نظري)

 G2.10  .حميدة.أ.

  عمارة رومانية وبيزنطية. 
  )تطبيق(

 G2.10 .حميدة.أ.

عمارة رومانية وبيزنطية. 
  )نظري(

 G2.10 حميدة. أ

  
 األحد

  آثار ريفية(تطبيق)   
 د. معلم.

G2.10 

  آثار ريفية (نظري)
 د. معلم.

G2.10 

 أنظمة اإلعالم اآللي.

  .........(تطبيق). أ
G2.10 

 االثنين

بلغة  نصوص أثرية  
  (تطبيق).اجنبية 

 G2.10 د.عولمي.

 علم الفخاريات (تطبيق)

G2.10  
 .بوسليمانيدة 

  علم الفخاريات(نظري).
 .بوسليمانيدة

G2.10 

  منهجية البحث األثري.
  (نظري).

 G2.10 د. بوزيد.

 الثالثاء

عمارة ليبية بونية.  
  أة.سكيوي(تطبيق)

G2.10 

رة ليبية بونية. عما
  أة. سكيوي(نظري)

G2.10 

  كتابات أثرية (تطبيق) 
 د. بخوش.

G2.10 

  كتابات أثرية (نظري)
 د. بخوش.

G2.10 

 األربعاء

  علم النميات (تطبيق)     
  أة. هامل

G2.10 

  علم النميات (نظري)
  ة. هاملأ

G2.10 

 الخميس



  م 1945ما�  8ة ـــــــــــــــــــــــــــجامع

 �ل
ة العلوم اإلنسان
ة واالجتماع
ة 

  م اآلثــــــــــــــــــــــارـــــــــــــــــقســـــــــــــــــــم عل

  ، علم اآلثار القد
مةجدول التوقیت الخاص �السنة األولى ماستر 

  )2019/2020(السنة الجامعية:  السداسي األول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رئيس القسم.

  

  

 األيام سا9:30 -8 سا11 – 9:30 سا12:30 -11 سا14 -12:30 سا15:30 -14 سا17 -15:30

المسكوكات في المغرب  
  القديم.(تطبيق)

 G2.14  ة.هاملأ

المسكوكات في المغرب 
  القديم.(نظري)

 G2.14  ة.هاملأ

ة وآثارها الممالك المحلي 
  .المادية (نظري)

  G2.14 أة. بوعرعور 

الثروة الزراعية والنشاط 
االقتصادي بالمغرب 

  القديم.(نظري)
  G2.14 . ة. هاملأ

  
 األحد

الفخاريات في المغرب  
  القديم. (تطبيق)

 G2.14 أة. بوعرعور

الفخاريات في المغرب القديم. 
  (نظري)

 G2.14 ة. بوعرعورأ

عمارة ليبية بونية في  
  المغرب القديم. (تطبيق)

 G2.14 د. بخوش.

عمارة ليبية بونية في المغرب 
  القديم. (نظري)

 G2.14د. بخوش.

 االثنين

  د.عولمي  اللغة األجنبية   
G2.14 

  الكتابات الالتينية(تطبيق).
 G2.14 د. بخوش.

  الكتابات الالتينية (نظري).
 G2.14 د. بخوش.

 الثالثاء

. منهجية البحث التاريخي    
  (تطبيق)

 G2.14 . شاوش.أ

  منهجية البحث التاريخي.
  (نظري)

 G2.14 . شاوش.أ

 األربعاء

نصوص ومصادر      
  أدبية.(تطبيق)

.شاوشأ  
G2.14 

  نصوص ومصادر أدبية.
  (نظري).

 G2.14 . شاوش.أ

 الخميس



  م 1945ما�  8ة ـــــــــــــــــــــــــــجامع

 اإلنسان
ة واالجتماع
ة �ل
ة العلوم 

  م اآلثــــــــــــــــــــــارـــــــــــــــــقســـــــــــــــــــم عل

  ، جدول التوقیت الخاص �السنة الثان
ة ماستر علم اآلثار القد
مة

  )2019/2020(السنة الجامعية:   السداسي الثالث.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رئيس القسم

 األيام سا9:30 -8 سا11 – 9:30 سا12:30 -11 سا14 -12:30 سا15:30 -14 سا17 -15:30

التقنيات الجديدة المطبقة في  
  دحمانأ. علم اآلثار. (تطبيق)

G2.12 

التقنيات الجديدة المطبقة في 
  أ. دحمان علم اآلثار. (نظري)
G2.12 

العمران في المغرب القديم  
  (تطبيق) د.بخوش

G2.12   

العمران في المغرب القديم 
  (نظري) د.بخوش

G2.12   

  
 األحد

آلثار الحضرية ا  
  والغارقة(نظري)

 G2.12 أ.د. جراب.

  النحت في العالم القديم 
  )تطبيق (

 G2.12 د.عولمي

  النحت في العالم القديم
  )نظري (

 G2.12 د.عولمي.

 االثنين

اآلثار الريفية في    
المغرب القديم 
 (تطبيق) د. معلم.

G2.12 

اآلثار الريفية في المغرب 
 القديم (نظري) د. معلم.

G2.12  

  جنبيةاأللغة ا
  (تطبيق) د. عولمي.

G2.12 

 الثالثاء

  المقاوالتية. 
  (نظري) أ. .......

G2.12 

األديان والمعتقدات في العالم 
  القديم(نظري)

G2.12/ .......... أ 

العمارة العسكرية البيزنطية في  
  . بوسليمانيدةالمغرب القديم  
 G2.12(تطبيق)

 العمارة العسكرية البيزنطية في
  . بوسليمانيدةالمغرب القديم 
 G2.12(نظري)

 األربعاء

 الخميس      


