
 م 5491ماي  8ة ـــــــــــــــــــــــــــجامع
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 م اآلثــــــــــــــــــــــارـــــــــــــــــقســـــــــــــــــــم عل
 م(2018/2019)السنة الجامعية:   ثانينس علم اآلثار،  الـــسداسي الليساول التوقيت الخاص بالسنة األولى جد

 

 األيام سا03:5 -8 سا11 – 03:5 سا133:5 -11 سا11 -133:5 سا103:5 -11 سا11 -103:5

 

 علم المتاحف)نظري(
 د. بوزيد.

G2.14 

 علم المتاحف)تطبيق(
 ( د. بوزيد.1ف)

 G2.10 ق 

 (1فمدخل إلى علم اآلثار)
 G2.10 ق .)تطبيق( أ.درقالي 

الوصاية البيداغوجية/ أد جراب عبد 

 )نظري( مدخل إلى علم اآلثار. ألساتذةقاعة ا /1فالرزاق 
 أ.درقالي

 G2.14 ق 

 
 (2فعلم المتاحف )تطبيق() األحد

 G2.11 د. بوزيد. ق

( 2فمدخل إلى علم اآلثار)

 G2.10  ق  )تطبيق(. أ.درقالي

 

آثار ما قبل التاريخ 

 (2ف)تطبيق( )
 G2.10 ق  أ.د جراب.

آثار ما قبل التاريخ 
 )نظري(

 أ.د جراب.

G2.14 

( 2ف) آثار الحضارات القديمة

 G2.11   د. بوزيد. ق  )تطبيق(

(  1فآثار الحضارات القديمة)

 G2.10 ق  )تطبيق( د. بوزيد.
 آثار الحضارات القديمة

 )نظري(.

 د. بوزيد.

 G2.10 ق 

 االثنين
( 1فآثار ما قبل التاريخ )

 G2.10 ق  )تطبيق(. أ.د جراب.

 3فالوصاية البيداغوجية/ 
 .قاعة األساتذة م.د. معل

 

 
 نصوص أثرية

 د. عولمي

 G2.14 ق 

 آثار وحضارة المغرب ق)تطبيق(

 G2.10 ق  ( د.ة. بوسليماني1ف)
 آثار وحضارة المغرب ق )تطبيق(

 آثار وحضارة المغرب القديم )نظري( . . G2.12 ق ( د.ة. بوسليماني2ف)

 G2.10   د.ة بوسليماني.
 الثالثاء

 (.3فق( )صيانة وترميم)تطبي

 G2.11  ق .أ.دحمان

 اإلعالم اآللي. )تطبيق(
 أ.عطافي G2.10 ق  ( 1ف)

 

 )نظري(. صيانة وترميم

 G2.14 .أ.دحمان

صيانة وترميم )تطبيق(. 

 .أ.دحمان ( 1ف)

 G2.10 ق 

 

 (.3فاآلثار اإلسالمية )تطبيق()

 G2.12  ق أ.شاوش
 

 (1فاآلثار اإلسالمية )تطبيق()

 ار اإلسالمية )نظري(اآلث G2.10 ق  أ.شاوش
 أ.شاوش

G2.10 
 األربعاء

 اإلعالم اآللي. )تطبيق(
 أ.عطافي G2.14 ق  ( 3ف)

 
  

 (3ف)تاريخ الفن )تطبيق(

 G2.10  ق د.عولمي.

 تاريخ الفن )نظري(
 د.عولمي.

. G2.14 

 (1فتاريخ الفن )تطبيق( )

 د.عولمي.
 G2.10 ق 

 الخميس



 م 5491ماي  8ة ـــــــــــــــــــــــــــجامع
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 م اآلثــــــــــــــــــــــارـــــــــــــــــقســـــــــــــــــــم عل
 م(3518/3510)السنة الجامعية:  .رابع،  الـــسداسي الالقديمة ليسانس علم اآلثار الثانية جدول التوقيت الخاص بالسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 األيام سا0:51 -8 سا00 – 0:51 سا03:51 -00 سا01 -03:51 سا03:51 -01 سا01 -03:51

منهج أساسيات البحث العلمي  
 أ. حميدة)تطبيق( 

G2.00 

منهج أساسيات البحث العلمي 
 أ. حميدة)نظري( 

G2.00 
 

 مصادر التاريخ القديم.
 )تطبيق(  أ.بلوطار

G2.00 

 مصادر التاريخ القديم.
 )نظري(. أ.بلوطار

G2.00 

 
 األحد

 
 .تكوين ميداني

 د. زرارقة /)تطبيق(

G2.00 

 .تكوين ميداني
 د. زرارقة /)نظري(

G2.00 
 

في آثار فجر التاريخ 
 )تطبيق( شمال إفريقيا
 G2.11 د. زرارقة.

 في شمال إفريقياآثار فجر التاريخ 
 )نظري(

 د. زرارقة.
G2.11 

 االثنين

 تاريخ شمال إ القديم. )تطبيق( 
G2.11 
 أ.سكيوي

 إ القديم تاريخ شمال
 . )نظري(

G2.11  أ.سكيوي 
 

 معالم وطقوس جنائزية.
 )تطبيق( د. زرارقة.

G2.11 

 معالم وطقوس جنائزية.
 )نظري(   د. زرارقة.

G2.11 
 الثالثاء

 
 

 تاريخ الفن )تطبيق(
 د.عولمي.
G2.11 

 تاريخ الفن )نظري(
 د.عولمي.
G2.11 

 نصوص أثرية
 د. بوسليماني

G2.11 
 األربعاء 

 

  
 لغة التينية )تطبيق(.

 أ.دحمان
G2.11 

 غة التينية )نظري(.ل
 دحمان .أ

G2.11 

 أنظمة اإلعالم اآللي.
G2.11  أ.عطافي 

 الخميس



 م 5491اي م 8ة ـــــــــــــــــــــــــــجامع
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 م اآلثــــــــــــــــــــــارـــــــــــــــــقســـــــــــــــــــم عل
 م(8158/8154)السنة الجامعية:  سادس،  الـــسداسي ال ليسانس علم اآلثارالثالثة  جدول التوقيت الخاص بالسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 األيام سا0:51 -8 سا00 – 0:51 سا03:51 -00 سا01 -03:51 سا03:51 -01 سا01 -03:51

 آثار ريفية)تطبيق( 
 د. معلم.
G2.12 

 آثار ريفية )نظري(
 د. معلم.
G2.12 

 
 عمارة ليبية بونية. )تطبيق(

 د. زرارقة.
G2.12 

 عمارة ليبية بونية. )نظري(
 د. زرارقة.

G2.12 

 
 األحد

 علم النميات )تطبيق( 
 أ.بوذراع

G2.12 

 ري(علم النميات )نظ
 أ.بوذراع
G2.12 

 
 كتابات أثرية )تطبيق(

 د. بخوش.
G2.12 

 كتابات أثرية )نظري(
 د. بخوش.
G2.12 

 االثنين

 

  
عمارة رومانية وبيزنطية. 

 )تطبيق(
 G2.12 أ.شاوش.

 عمارة رومانية وبيزنطية.
 )نظري(

 قاعة األساتذة أ.شاوش

 منهجية البحث األثري.
 )نظري(.

 G2.12 د. بوزيد.
 الثالثاء

 نصوص أثرية 
 )تطبيق(.

 G2.12 د.عولمي.
 

 علم الفخاريات )تطبيق(..
G2.12 

 أ.سكيوي

 علم الفخاريات)نظري(.
 أ.سكيوي
G2.12 

 أنظمة اإلعالم اآللي.
 )تطبيق(. أ.عطافي

G2.12 
 األربعاء

 

   
حرف وصناعات في العالم 

 القديم. )تطبيق(
 G2.12 أ.شاوش .

حرف وصناعات في العالم 
 القديم.)نظري(

 G2.12  أ.شاوش
 الخميس



 م 5491ماي  8ة ـــــــــــــــــــــــــــجامع
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 اآلثــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــقســـــــــــــــــــم عل
 م(3518/3510)السنة الجامعية:  علم اآلثار ، السداسي الثاني جدول التوقيت الخاص بالسنة األولى ماستر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األيام سا0:51 -8 سا00 – 0:51 سا03:51 -00 سا01 -03:51 سا03:51 -01 سا01 -03:51

 
   

في  العمارة الرومانية
 المغرب القديم. )تطبيق(

 G2.13 خوش.د. ب

في المغرب  العمارة الرومانية
 القديم. )نظري(

 G2.13د. بخوش.

 
 األحد

العمارة والطقوس الجنائزية  
 .)تطبيق(

 G2.13 أ.درقالي 

العمارة والطقوس الجنائزية 
 .)نظري(

 G2.13 أ.درقالي 
 

منهجية البحث التاريخي. 
 )تطبيق(

 G2.13 . أ.شاوش

 منهجية البحث التاريخي.
 )نظري(

 G2.13 ..شاوشأ
 االثنين

 
  

 د.عولمي  اللغة األجنبية
G2.13 

 الكتابات الالتينية)تطبيق(.
 G2.13 د. بخوش.

 الكتابات الالتينية )نظري(.
 G2.13 د. بخوش.

 الثالثاء

 

 

 نصوص ومصادر أدبية.
 )تطبيق(

.شاوشأ  
G2.13 

 
 )نظري( اتصال 
G2.13   .بلوطار.أ 

المؤسسات اإلدارية الرومانية 
 ري(.)نظ

 G2.13 .بلوطارأ.
 األربعاء

 

 
 
 

 نصوص ومصادر أدبية.
 )نظري(.

 G2.13 شاوش.. أ

في المغرب   الفسيفساء
 القديم. )تطبيق(

 G2.13 د.ة. بوسليماني.

في المغرب القديم.  الفسيفساء
 )نظري(
 G2.13 د.ة. بوسليماني.

 الخميس


