
  م 1945ما�  8ة ـــــــــــــــــــــــــــجامع

 �ل
ة العلوم اإلنسان
ة واالجتماع
ة 

  م اآلثــــــــــــــــــــــارـــــــــــــــــقســـــــــــــــــــم عل

 )الدفعة األولى( ل
سانس علم اآلثار الثالثةجدول التوقیت الخاص �السنة 

  جانفي) 28الى  24جانفي / 7الى  3
سمبر/ د 24الى  20األساب
ع الحضور)ة  (من 

  2021-2020السداسي األول من السنة الجامع
ة  
  

  رئيس القسم                       

 األيام سا9:00 -8.00 سا 10.00 – 9:00 سا11:00 -10.00 سا12.00 -11:00 13:00 -12.00 سا 14.00 -13:00 سا15.00- 14.00

  علم الفخاريات (تطبيق)
  األستاذة بوسليماني

 عبر المنصة

  يات (نظري)علم الفخار
  األستاذة بوسليماني

 عبر المنصة

. وبيزنطية رومانية عمارة 
     تطبيق

 األستاذ: دحمان

 G2.12  القاعة

. وبيزنطية رومانية عمارة
  ) نظري(

 األستاذ: دحمان

  G2.12  القاعة

 .األثري البحث منهجية

  ). نظري(
 األستاذ: بوزيد

  G2.12  القاعة

 .األثري البحث منهجية

  ). نظري(
 ستاذ: بوزيداأل

  G2.12  القاعة

  
 األحد

 )تطبيق. (بونية ليبية عمارة

 األستاذة: سكيوي

 G2.12  القاعة

. بونية ليبية عمارة
 )نظري(

 األستاذة: سكيوي

 G2.12  القاعة

. وبيزنطية رومانية عمارة 
     تطبيق

 األستاذ: دحمان

 G2.12  القاعة

. وبيزنطية رومانية عمارة
  ) نظري(

 ناألستاذ: دحما

  G2.12  القاعة

 العالم في وصناعات حرف
  ) تطبيق. (القديم

 األستاذ: شاوش

 G2.12  القاعة

 العالم في وصناعات حرف
  ) نظري.(القديم

 األستاذ: شاوش

 G2.12  القاعة

 االثنين

 )تطبيق. (بونية ليبية عمارة

 األستاذة: سكيوي

 G2.12  القاعة

. بونية ليبية عمارة
 )نظري(

 األستاذة: سكيوي

 G2.12  القاعة

 )نظري( ريفية آثار 

 األستاذ : معلم

 G2.12  القاعة

 )نظري( ريفية آثار

 األستاذ: معلم

  G2.12  القاعة

 العالم في وصناعات حرف
  ) تطبيق. (القديم

 األستاذ: شاوش

 G2.12  القاعة

 العالم في وصناعات حرف
  ) نظري.(القديم

 األستاذ: شاوش

 G2.12  القاعة

 الثالثاء

  ثرية بلغة اجنبيةنصوص أ
  األستاذ :عولمي
 عبر المنصة

  اعالم آلي 
  األستاذ: العقون
 عبر المنصة

 )نظري( ريفية آثار 

 األستاذ : معلم

 G2.12  القاعة

 )نظري( ريفية آثار

 األستاذ: معلم

  G2.12  القاعة

 )تطبيق( أثرية كتابات

 األستاذ: بخوش

 G2.12  القاعة

 )نظري( أثرية كتابات

 شاألستاذ: بخو

 G2.12  القاعة

 األربعاء

  علم النميات (تطبيق)
  األستاذة :هامل
 عبر المنصة

  علم النميات (نظري)
  األستاذة :هامل
 عبر المنصة

 )تطبيق( أثرية كتابات   

 األستاذ: بخوش

 G2.12  القاعة

 )نظري( أثرية كتابات

 األستاذ: بخوش

 G2.12  القاعة

 الخميس



  م 1945ما�  8ة ـــــــــــــــــــــــــــجامع

 �ل
ة العلوم اإلنسان
ة واالجتماع
ة 

  م اآلثــــــــــــــــــــــارـــــــــــــــــقســـــــــــــــــــم عل

  (التدر)س الحضور�) علم اآلثار الثان
ة ماسترجدول التوقیت الخاص �السنة 

  جانفي) 28الى  24جانفي / 7الى  3د
سمبر/  24الى  20من األساب
ع الحضور)ة  (

  2021-2020السداسي األول من السنة الجامع
ة  
  

 رئيس القسم  

 األيام سا9:00 -8.00 سا 10.00 – 9:00 سا11:00 -10.00 سا12.00 -11:00 13:00 -12.00 سا 14.00 -13:00 سا15.00- 14.00

 المغرب في الريفية آلثارا
  ) تطبيق( القديم

 : معلماألستاذ

 G2.13  القاعة

 المغرب في الريفية آلثارا
  ) نظري( القديم

 األستاذ: معلم

 G2.13  القاعة

 في المطبقة الجديدة التقنيات 
  ,)نظري. (اآلثار علم

 األستاذ: نمامشة

 G2.13  القاعة

 علم في المطبقة الجديدة التقنيات
   )نظري. (اآلثار

 األستاذ: نمامشة

 G2.13  القاعة

 في المطبقة لجديدةا التقنيات
  ,)نظري. (اآلثار علم

 األستاذ: نمامشة

 G2.13  القاعة

 علم في المطبقة الجديدة التقنيات
   )نظري. (اآلثار

 األستاذ: نمامشة

 G2.13  القاعة

  
 األحد

  المقاوالتية 
  األستاذ: .....
 عبر المنصة

 المغرب في الريفية آلثارا 
  ) تطبيق( القديم

 األستاذ: معلم

 G2.13  القاعة

 المغرب في الريفية آلثارا
  ) نظري( القديم

 األستاذ: معلم

 G2.13  القاعة

 آلثار الحضرية والغارقةا
  (نظري) 

  األستاذ: جراب 
  G2.13 .القاعة

 آلثار الحضرية والغارقةا
  (نظري) 

  األستاذ: جراب 
  G2.13 .القاعة

 االثنين

األديان والمعتقدات في  
  العالم القديم
  شةاألستاذ: نمام

 عبر المنصة

 القديم المغرب في النحت 

  ) تطبيق( 
 األستاذ: عولمي

  G2.13  القاعة

 القديم المغرب في النحت

  ) نظري( 
 األستاذ: عولمي

  G2.13  القاعة

 القديم المغرب في النحت

  ) تطبيق( 
 األستاذ: عولمي

  G2.13  القاعة

 القديم المغرب في النحت

  ) نظري( 
 األستاذ: عولمي

  G2.13  القاعة

 الثالثاء

  اللغة األجنبية  
  األستاذ: جراب
  عبر المنصة

 القديم المغرب في عمرانال 
  )تطبيق(

 األستاذ: بخوش

 G2.13  القاعة

 القديم المغرب في العمران
  ) نظري(

 األستاذ: بخوش

  G2.13  القاعة

 البيزنطية العسكرية العمارة
 القديم المغرب في

  , ،)تطبيق(
 األستاذة : بوسليماني

 G2.14  لقاعةا

 البيزنطية العسكرية لعمارةا
  ) نظري( القديم المغرب في

 األستاذة : بوسليماني

 G2.13  القاعة

 األربعاء

 القديم المغرب في عمرانال   
  )تطبيق(

 األستاذ: بخوش

 G2.13  القاعة

 القديم المغرب في العمران
  ) نظري(

 األستاذ: بخوش

  G2.13  القاعة

 زنطيةالبي العسكرية العمارة
 القديم المغرب في

  , ،)تطبيق(
 األستاذة : بوسليماني

 G2.13  القاعة

 البيزنطية العسكرية لعمارةا
  ) نظري( القديم المغرب في

 األستاذة : بوسليماني

 G2.13  القاعة

 الخميس


